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مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:
امام جمعه خرم آباد:

نقش خواهران طلبه 
در نشر معارف اهل بیت)ع( 

بسیار حساس است

با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان:

سرپرست جدید حوزه 
علمیه خواهران

 استان لرستان معرفی شد

برگزاری نشست مسئولین 
حوزه علمیه خواهران

 استان البرز با امام جمعه کرج

اعزام 652 نفر از مبلغان 
مدارس علمیه خواهران

 استان اصفهان به مجالس عمومی
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تربیتی در این حوزه های علمیه  مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور خواستار تدوین نظام جامع 
شد.
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شماره صد و هشتم / نیمه اول آذرماه سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

در پی وقوع زلزله در استان بوشهر صورت گرفت؛

تسلیت مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور به آیت اهلل 

حسینی بوشهری و آیت اهلل صفایی 
بوشهری

 ص .5 ص . 7  ص . 6

برگزاری همایش 

خانواده، جمعیت

 و مطالبات رهبری با حضور 

مبلغان استان مرکزی

برگزاری دوره تربیت 
مربی نقد فرقه ها  از سوی 

مدیریت حوزه علمیه 
خواهران استان تهران

مدیر پرورشی حوزه های علمیه 
خواهران خبر داد:

ارتقاء سطح قرائت قرآن 
و نماز طالب جدیدالورود 
حوزه های علمیه خواهران 

همایش خانواده، جمعیت و مطالبات رهبری 
با حضور مبلغان مدارس علمیه خواهران استان 

مرکزی برگزار شد.

فرقه ها  نقد  مربی  تربیت  تکمیلی دوره تخصصی  مرحله 
از سوی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران در 
برگزار  تهران  فاطمه الزهرا)س(  حضرت  علمیه  مدرسه 

شد.

از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پرورشی  مدیر 
قرائت  سطح  ارتقاء  منظور  به  قرآنی  زمزمه  طرح  اجرای 
قرآن و نماز طالب جدیدالورود حوزه های علمیه خواهران 

خبر داد.

 ص . 6

اين يک اصل مسلم و بدون 
است که هر جا مردم  ترديد 
وحدت  و  باشند  صحنه  در 
باشند  داشته  همبستگي  و 

پيروزي قطعي است.
مقام معظم رهبری

 ص . 7
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اخبار مدارس
اعزام شماری از مبلغان  مدرسه 

خدیجه کبری)س( سوسنگرد
 به مدارس آموزش و پرورش

خديجه  علميه  مدرسه  مبلغان   از  ,شماری 
و  آموزش  مدارس  به  سوسنگرد   کبری)س( 

پرورش اين شهر اعزام شدند. 
علميه  مدرسه  مدير  بوحميدی  زينب 
اعزام  به  اشاره  با  سوسنگرد  خديجه کبری)س( 
شماری از مبلغان اين مدرسه علميه به مدارس 
آموزش و پرورش تصريح کرد: تعداد 10 نفر از 
مبلغين اين مدرسه علميه هم زمان با دهه اول 
دبيرستان  و  راهنمايي  مقاطع  مدارس  به  محرم 
اعزام شدند. وی افزود: سخنرانی در مورد محرم ، 
و  محرم  شبهات  و  سواالت  به  پاسخ  و  پرسش 
در  شده  انجام  فعاليت های  جمله  از  احکام  بيان 

اين اعزام ها بود.

اعزام شماری از مبلغین مدرسه 
الزهرا )س( خرم بید به مدارس 

آموزش و پرورش
الزهرا )س(  علميه  مدرسه  مبلغين  از  ,شماری 
اين شهر  پرورش  و  آموزش  مدارس  به  خرم بيد 

اعزام شدند.
)س(  الزهرا  علميه  مدرسه  مدير  رنجبر  اعظم 
مدرسه  اين  مبلغين  اعزام  به  اشاره  با  خرم بيد 
کرد:  تصريح  پرورش  آموزش  مدارس  به  علميه 
هدف از اعزام مبلغين اقامه نماز، پاسخ گويی به 

مسائل شرعی و اعتقادی دانش آموزان بود.
وی افزود: امروز رسالت خواهران طلبه در عرصه 
بودن  مجهز  و  است  وحساس  مهم  بسيار  تبليغ 
طالب به سالح تقوا، آشنايی با علوم روز، استفاده 
روش های  شناسايی  و  تبليغ  نوين  شيوه های  از 
پاسخ گويی به شبهات دينی در تاثير گذاری تبليغ 

دينی بسيار ضروری است .

اعزام شماری از مبلغین مدرسه 
حضرت زینب)س( دهدشت

 به مدارس آموزش و پرورش
حضرت  علميه  مدرسه  مبلغين  از  ,شماری 
زينب)س( دهدشت به مدارس آموزش و پرورش 

اين شهر اعزام شدند.
حضرت  علميه  مدرسه  مدير  ناصرزاده  هدي 
شماری  اعزام  به  اشاره  با  دهدشت  زينب)س( 
از مبلغين اين مدرسه علميه به مدارس آموزش 
پرورش تصريح کرد: اين اعزام ها هم زمان با هفته 
امر به معروف و نهی از منکر به مدارس مقاطع 
در  افزود:  گرفت.وی  صورت  تحصيلی  مختلف 
اين اعزام ها مبلغين ضمن گراميداشت هفته امر 
و  عزاداری  مراسم  منکر ،  از  نهی  و  معروف  به 
سوگواری امام حسين)ع( نيز برگزار کردند. وی 
اهداف  مورد  در  مراسم ها  در  مبلغين  داد:  ادامه 

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور خواستار تدوین نظام جامع تربیتی در این حوزه های علمیه شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران حجت االسالم و المسلمين محمودرضا جمشيدی در جمع معاون و مديران فرهنگی 
تربيتی حوزه های علميه خواهران مهم ترين بخش در مجموعه کاری حوزه های علميه را تربيت طلبه دانست و افزود: مقدار زيادی از اين تربيت در 

مباحث آموزشی، پژوهشی و نظام اداری مالی حوزه های علميه رقم می خورد.
وی يکی از وظايف مهم معاونت فرهنگی تربيتی حوزه های علميه خواهران را نظارت مستمر در راستای امور تربيتی بر آموزش، پژوهش و مسائل 
اداری مالی دانست. مدير حوزه های علميه خواهران کشور با بيان اينکه رصد امور در حوزه های علميه خواهران در زمينه تاثير تربيتی آنها نيازمند کار 
کارشناسی و مستدل است، خطاب به مديران معاونت فرهنگی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران خاطرنشان کرد: بر اين کارها نظارت کنيد و 

به استانداردسازی تربيتی فضاهای مختلف کمک کنيد.
وی خواستار تهيه نظام جامع تربيتی حوزه های علميه خواهران شد و اضافه کرد: اين نظام از بدو ورود تا خاتمه حضور طلبه در حوزه های علميه 

خواهران موثر است و بردارهای مختلفی دارد که طلبه را تربيت می کند. تدوين اين نظام نيازمند مطالعه و پژوهش و نظارت است.
حجت االسالم و المسلمين جمشيدی با بيان اينکه مساله تربيت از آموزش و پژوهش و ساختمان منفک نيست، اظهار داشت: در اين زمينه مفرداتی 
تهيه شده است اما نيازمند نظام جامع تربيتی هستيم. وی با اشاره به لزوم وجود اتاق فکر در معاونت فرهنگی تربيتی حوزه های علميه خواهران، گفت: 
اين اتاق فکر بايد دارای کارشناسان قدر و باحوصله باشد که در راستای اجرای نظام جامع تربيتی، الگوسازی، هدايت و بر اجرا نظارت کند. اين راه 

نيازمند تعامل مستقيم با معاونت های مختلف حوزه های علميه خواهران است.
وی با بيان اينکه تربيت طالب تا اندازه زيادی در مباحث آموزشی رقم می خورد،  گفت: اين مباحث از ابتدای ثبت نام تا وقتی مدرک تحصيلی در 

اختيار طلبه قرار می گيرد، در طول نظام آموزشی و حتی زمان فارغ التحصيلی مطرح است.
مدير حوزه های علميه خواهران کشور افزود: بايد در رفتار خود در برابر طالب صبور باشيم تا اگر يک متقاضی به دليل کمبود امکانات يا فقدان شرايط 

در متقاضی، در حوزه پذيرفته نشد، تصويری که از حوزه دارد يک تصوير جاودانه بااخالق و پاک باشد.
وی با بيان اينکه معاونت فرهنگی تربيتی حوزه های علميه خواهران می تواند در مورد اين مسائل طرح و ايده ارائه کند، اضافه کرد: اساتيد بيشترين 

اثر را در حوزه ها دارند و می توانند اعتقادات عميق را به طالب منتقل کنند.
حجت االسالم و المسلمين جمشيدی با بيان اينکه حوزه های علميه خواهران افرادی را تربيت می کنند که در نسل آينده و در جامعه تاثيرگذار خواهند 

بود، ادامه داد: اين تاثيرگذاری هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم است.
مدير حوزه های علميه خواهران کشور با اشاره به برگزاری دوره های تربيت مربی فيض نور ويژه مناطق دارای تعدد مذاهب در کشور گفت: اين کار 

مناسب است اما کافی نيست. بايد اين دوره تقويت شود و دوره هايی نظير آن برای پاسخ گويی به ساير مسائل نظير وهابيت برگزار شود.
وی افزود: بايد نسبت به کل کشور يک بررسی جغرافيايی داشته باشيم که مشخص شود کدام نقطه به چه دوره هايی نياز دارد.

حجت االسالم و المسلمين جمشيدی بر لزوم استفاده از توان طالب و فارغ التحصيالن حوزه های علميه خواهران در فضای مجازی تاکيد کرد و افزود: 
مناسب است که از ابتدای ورود طلبه به حوزه يک بسته آموزشی مهارتی داشته باشيم که طی آن طلبه در فضای مجازی حضور تبليغی داشته باشد 

و وقتی فارغ التحصيل می شود با دارا بودن يک وبالگ يکی از برنامه های تبليغی او حضور در فضای مجازی باشد.
وی در قسمت ديگری از سخنان خود با اشاره به اينکه طالب خواهر محل رجوع مردم هستند و در هر محلی که حضور داشته باشند افراد به سراغ 

آنها می آيند، افزود: بايد طلبه را آماده کنيم که ابزاری را در اختيار داشته باشد تا پاسخگوی مشورت هايی که از او خواسته می شود، باشد.
مدير حوزه های علميه خواهران کشور گفت: در اين راستا تاسيس رشته مشاوره در حوزه های علميه خواهران ضروری است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

نظام جامع تربیتی حوزه های علمیه خواهران تدوین شود
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اخبار مدارس
و  معروف  به  امر  اهميت  و  امام حسين)ع(  قيام 

نهی از منکر به ايراد سخن پرداختند.

سخنرانی امام جمعه در جمع خانواده 
طالب مدرسه الزهرا )س( خرم بید

طالب  خانواده  جمع  در  خرم بيد  جمعه  ,امام 
کرد.  سخنرانی  شهر  اين  الزهرا )س(  مدرسه 
خرم بيد  جمعه  امام  نقوي  مهدي  حجت االسالم 
بانوان  الگوی  برترين  به  اشاره  با  جلسه  اين  در 
حضرت  شخصيت  کرد:  تصريح  مسلمان 
زهرا )س( و حضرت زينب )س( به عنوان برترين 
الگو برای بانوان مسلمان بسيار بزرگ و ناشناخته 
و  بررسی  زمينه  اين  در  است  نياز  که  است 

تحقيقات بيشتری انجام شود. 
تربيت،  برای  عرصه  بهترين  امروز  افزود:  وی 
عرصه علم و دانش برگرفته از مکتب اهل بيت )ع( 
است که با انتخاب مسير طلبگی می توان به اين 
عرصه قدم گذاشت. وی به نقش مهم خانواده ها 
در تربيت فرزند ان اشاره کرد و لزوم همکاری و 
مهم  رکن  دو  عنوان  به  حوزه  و  خانواده  تعامل 

تربيتی را مورد تاکيد قرار داد . 

برگزاری دوره آموزشی 
روش  های کالس داری در مدرسه 

فاطمه الزهرا )س( آبادان
کالس داری  روش های  آموزشی  ,دوره 
علميه  مدرسه  در  نوين  شيوه های  به 

فاطمه الزهرا )س( آبادان برگزار شد.
علميه  مدرسه  مدير  مرادی انديش  زهرا 
فاطمه الزهرا )س( آبادان با اشاره به برگزاری دوره 
شيوه های  به  کالس داری  روش های  آموزشی 
به مدت 7 روز  اين دوره در  نوين تصريح کرد: 
و  استاد حوزه  وافی  با حضور حجج اسالم مسلم 
دانشگاه و محسن وافی کارشناس مسائل دينی 
برگزار شد. وی افزود: روش های انتقال مفاهيم 
دينی، مهارت های تدريس و ارکان کالس داری 
دينی از جمله موضوعات مطرح شده در اين دوره 

بود. 

برگزاری دوره روانشناسی
 و مخاطب شناسی مبلغین

 در مدرسه زینبیه)س( ایرانشهر
,دوره روانشناسی و مخاطب شناسی مبلغين در 

مدرسه علميه زينبيه)س( ايرانشهر برگزار شد.
زينبيه )س(  علميه  مدرسه  مدير  شورابی 
ايرانشهر با اشاره به برگزاری دوره روانشناسی و 
مخاطب شناسی برای مبلغين اين مدرسه علميه 
تصريح کرد: اين جلسات به مدت هفت روز و با 
افزود:  برگزار شد. وی  از طالب  نفر  حضور 58 
به عنوان روانشناس  با حضور زاهدی  اين دوره 

دينی برگزار شد.

امام  شهادت  بزرگداشت  مراسم 
عموم  حضور  با  زین العابدین)ع( 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  بانوان 

استهبان برگزار شد.
در  استهبان  جمعه  امام  خاوری  حجت االسالم 
اين مراسم با اشاره به نقش زنان در حفظ واقعه 
عاشورا تصريح کرد: حضرت زينب)س( در حفظ 
ابعاد واقعه عاشورا نقش تاثيرگذاری ايفا کردند. 

قائل  زن  برای  وااليی  ارزش  اسالم  افزود:  وی 
شده است ولی متاسفانه غرب در صدد آن است 

که ارزش زن و خانواده را متزلزل کند.
ابعاد  بايد در تمام  ادامه داد: زنان جامعه ما  وی 
الگوی  را  زينب کبری)س(  زندگی خود، حضرت 

خود قرار دهند.

از  نفر  پایان نامه یک  از  جلسه دفاع 
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  طالب 

الزهرا)س( تبریز برگزار شد.
منيره افراشته مدير موسسه آموزش عالی حوزوی 
الزهرا)س( تبريز با اشاره به برگزاری جلسه دفاع 
تصريح  علمی  موسسه  اين  در  پايان نامه  از 
طالب  پايان نامه  از  دفاع  جلسه  اولين  کرد: 
آذربايجان  استان  در  سه   سطح  فارغ التحصيل 
شرقی با حضور اساتيد مشاور و راهنما به صورت 

ويدئو کنفراس برگزار شد.
صغری  پايان نامه  جلسه  اين  در  افزود:  وی 
سلطانی با موضوع نظام عمل فردی به قرآن از 

ديدگاه قرآن و اهل بيت)ع( دفاع شد.

برگزاری مراسم 
بزرگداشت شهادت

 امام سجاد)ع( 
در مدرسه 

الزهرا )س( استهبان
با حضور امام جمعه

برگزاری جلسه 

دفاع از پایان نامه در 

موسسه آموزش عالی 

حوزوی الزهرا)س( 

تبریز

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: نقش 
خواهران طلبه در نشر معارف اهل بیت)ع( بسیار مهم و حساس است.

به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران حجت االسالم و المسلمين 
لرستان،  استان  خواهران  علميه  حوزه  مدير  معارفه  و  توديع  مراسم  در  ميرعمادی  سيداحمد 
حوزه های علميه خواهران را از دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی دانست و اظهار داشت: با 
راه اندازی اين حوزه ها تعداد زيادی از بانوان توانسته اند علوم اهل بيت)ع( را فرابگيرند و منتقل 
کنند و در جامعه موثر باشند.وی با اشاره به اينکه نيمی از افراد جامعه را بانوان تشکيل می دهند، 
نقش بانوان طلبه را در نشر معارف اهل بيت)ع( بسيار مهم و حساس دانست و خاطرنشان کرد: 
اينکه يک خواهر در حوزه علميه مراتب علمی را طی می کند و در جامعه مثمر ثمر است، بسيار 

دلگرم کننده است. بانوان طلبه در نقاطی که حضور می يابند به خوبی نقش آفرينی می کنند.
امام جمعه خرم آباد با اشاره به وجود بانوانی که توانسته اند به درجه اجتهاد نائل شوند، گفت: خدا 
را شاکريم که اين بخش جامعه هم در حوزه حضور دارند. وی با اشاره به وجود حوزه های علميه 
خواهران در استان لرستان يادآور شد: مقطع سطح سه حوزه های علميه خواهران امسال در اين 
استان راه اندازی شده است و از فرصت به وجود آمده بايد نهايت استفاده را برد. بايد مراتب 

علمی را طی کنيم و رسالت الهی را که بر دوش ما قرار دارد، به سرانجام برسانيم.
حجت االسالم و المسلمين ميرعمادی با بيان اينکه تالش و جديت خواهران طلبه بسيار زياد 
است، افزود: مقيد بودن آنان به مسائل دينی، اخالقی و تربيتی بسيار عالی است و اين موجب 
رضايت است. وی با بيان اينکه هيچ مکتبی در دنيا جاذبه مکتب اهل بيت)ع( را ندارد، اظهار 
داشت: سرانجام دنيا با مکتب اهل بيت)ع( اداره خواهد شد و اين مکتب از قم نشر پيدا خواهد 

کرد به شرط آن که محاسن کالم اهل بيت)ع( را به مردم منتقل کنيم.
به  سياسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  گوناگون  ابعاد  در  جامعه  اينکه  بيان  با  خرم آباد  جمعه  امام 
حوزه های علميه نيازمند است، ادامه داد: مدارس، ادارات، نهادها و حتی برنامه های تفريحی و 
زيارتی نيازمند حوزه های علميه هستند. در خارج از کشور نياز جهان اسالم به روحانيت بيش از 
داخل است. وی با اشاره به امتيازات حوزه های علميه شيعه خاطرنشان کرد: اين حوزه ها از منبع 

متصل به وحی برخوردار هستند؛  منبعی غنی که شک و ترديدی در آن نيست.
حجت االسالم و المسلمين ميرعمادی با اشاره به اينکه حوزه های علميه شيعه از منابعی مانند 
قرآن و احاديث استفاده می کنند، تصريح کرد: اين يک پشتوانه قوی برای حوزه های علميه است 

که از سرچشمه زالل و جوشان وحی استفاده می کنند.
وی افزود: باز بودن باب اجتهاد و رايج بودن اجتهاد در حوزه های علميه شيعه از ديگر امتيازات 
حوزه های علميه شيعه است و اين حوزه ها بر پايه اجتهاد تاکنون فعاليت کرده اند. امام جمعه 
خرم آباد با بيان اينکه حوزه های علميه شيعه پاسخگوی نياز جامعه هستند، اضافه کرد: قرآن 
و اهل بيت)ع( به ما آموخته اند که اگر به درستی با در اختيار داشتن منابع به اجتهاد بپردازيم، 
می توانيم به تمام نيازهای هر عصری پاسخگو باشيم. وی همچنين از تالش های حجت االسالم 
نورمحمدی در مدت مديريت حوزه علميه خواهران استان لرستان تقدير کرد و پيشرفت های 

حاصل آمده در مدارس علميه خواهران اين استان را مرهون تالش های وی دانست.

امام جمعه خرم آباد:

نقش خواهران طلبه در نشر معارف اهل بیت)ع( 

بسیار حساس است
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برگزاری کارگاه روش مطالعه 

در مدرسه الزهرا)س( ساری
علميه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
اين  در  مطالعه  روش  کارگاه  ساری  الزهرا)س( 
خاتمی  عطيه  سيد  شد.  برگزار  علميه  مدرسه 
مدير مدرسه علميه الزهرا)س( ساری با اشاره به 
اين  برگزاری کارگاه روش مطالعه تصريح کرد: 
کارگاه هم زمان با هفته کتاب و کتاب خوانی و با 
تدريس حسين غفاری نويسنده و محقق در اين 

مدرسه علميه برگزار شد.
وی افزود: در اين کارگاه در مورد مطالعه درسی ، 
مقطعی،  مطالعه  عمومی ،  مطالعه  منابع ،  مطالعه 
شيوه  و  ذهن  در  مطالب  ماندگاری  راه های 

خالصه نويسی  بحث و تبادل نظر شد. 

برگزاری کارگاه روش های نوین 
مطالعه در مدرسه الزهرا)س( 

زرین شهر
يادگيری  و  مطالعه  نوين  روش های  ,کارگاه 
الزهرا)س( زرين شهر اصفهان  در مدرسه علميه 

برگزار شد. 
الزهرا)س(  معصومه داميار مدير مدرسه علميه 
کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  زرين شهر 
اين  در  يادگيری  و  مطالعه  نوين  روش های 
برگزاری  از  هدف  کرد:  تصريح  علميه  مدرسه 
نوين  روش های  با  طالب  آشنايی  دوره  اين 

مطالعه و يادگيری بود.
وی افزود: شناخت و فراشناخت ، حافظه ، مطالعه ، 
تندخوانی ،  روش های صحيح مطالعه ، روش های 
روش  به  عبارت خوانی ،مطالعه  روش  به  مطالعه 
دقيق خوانی، مطالعه به روش تجسسی و مطالعه 
به روش انتقادی از جمله مباحث مطرح شده در 

کارگاه بود.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت 
امام حسین)ع( با سخنرانی مدیر 

مدرسه علمیه برادران بهار
امام حسين)ع( در  بزرگداشت شهادت  ,مراسم 
مدرسه علميه صديقه کبری )س( بهار برگزار شد.

مدرسه  مدير  زارعی  علی اصغر  حجت االسالم 
علميه برادران آيت اهلل بهاری  بهار در اين مراسم 
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد 
يک  فقط  عاشورا  کرد:  تصريح  عاشورا  واقعه 
اتفاق تاريخی نيست بلکه يک فرهنگ و ظرفيت 

عظيم است.
و  ماست  کمال  خواهان  خداوند  افزود:  وی 
ظرفيت هايی مثل شب قدر، عاشورا و ماه محرم 
است . داده  قرار  کمال  به  ما  رسيدن  برای  را 

امام  گفت:  بهاری   آيت اهلل  علميه  مدرسه  مدير 
حسين)ع( باب نجات است و هر کس از اين باب 

وارد شود قطعا نجات می يابد .

علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مسئوالن  برخی  و  لرستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با  مراسمی  طی 
خواهران، سرپرست جدید حوزه علمیه خواهران استان لرستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران در اين مراسم حجت االسالم سيدنواب حسنی به مدت يک سال به عنوان سرپرست 
حوزه علميه خواهران استان لرستان منصوب شد و جايگزين حجت االسالم مصطفی نورمحمدی شد.

حجت االسالم رسول ابراهيميان معاون شهرستان های حوزه های علميه خواهران کشور در اين مراسم طی سخنانی با اشاره به نقش تربيتی بانوان در 
جامعه اظهار داشت: اين فرصت را جمهوری اسالمی فراهم کرد که بانوان محترم شمرده شوند و جايگاه خود را در تربيت جامعه پيدا کنند.

وی با بيان اينکه بانوان در تربيت همه افراد موثر هستند، افزود: آقايان تصميم گير و بانوان تصميم ساز هستند.
معاون شهرستان های حوزه های علميه خواهران کشور با بيان اينکه دشمن بخش اعظم توان خود را بر تغيير رفتار بانوان متمرکز کرده است، اضافه 
کرد: زن ها در فضای خانواده موثر هستند و فضای تربيتی جامعه را تغيير می دهند، پس بايد اميدوار باشيم که فرزندان طالب بعد از 20 سال جامعه 
را تغيير دهند. وی موضوع کار حوزه های علميه را تربيت کل انسان ها به سوی خداوند دانست و اظهار داشت: گاهی شرايطی برای انسان رخ می دهد 

که بايد به سرعت از آن استفاده کند.
حجت االسالم ابراهيميان با بيان اينکه در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی حوزه های علميه خواهران به شکل سازمان يافته وجود نداشت، گفت: در 

آن زمان مکاتبی در سراسر کشور وجود داشتند که به صورت متفاوت هر يک به سليقه خود، آموزش هايی به بانوان عالقه مند به دين می دادند.
وی با اشاره به اينکه مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران در سال 76 فعاليت خود را آغاز کرد، گفت: با راه اندازی اين مرکز نظام تحصيلی مدونی 
برای بانوان طلبه تعيين شد و فعاليت اين نظام با نگاه جنسيتی متناسب با خانم ها آغاز شد. اکنون نيز 400 واحد حوزوی خواهران در مقطع تحصيلی 
سطح دو و سطح سه در کشور فعال هستند. معاون شهرستان های حوزه های علميه خواهران کشور در قسمت ديگری از سخنان خود از تالش های 
حجت االسالم نورمحمدی در مدت مديريت حوزه علميه خواهران استان لرستان تقدير کرد و گفت: وی از ابتدای تاسيس حوزه علميه خواهران استان 
لرستان مديريت اين حوزه را بر عهده داشت و با وجود دشواری های تاسيس مدارس علميه خواهران، توانست تعداد مدارس علميه خواهران اين استان 
را از 5 به 11 مدرسه علميه برساند. وی همچنين از پشتيبانی حجت االسالم و المسلمين ميرعمادی نماينده ولی فقيه در استان لرستان و امام جمعه 

خرم آباد نسبت به حوزه های علميه خواهران تقدير کرد.
در اين مراسم حجت االسالم مصطفی نورمحمدی مدير پيشين حوزه علميه خواهران استان لرستان نيز در سخنانی از تالش های بانوان طلبه در 

تحصيل علوم دينی با وجود مشکالت خانه داری و همسرداری تقدير کرد.
وی با اشاره به تعداد طالب خواهر شاغل به تحصيل در استان لرستان افزود: تعداد طالب اين استان در ابتدای تاسيس مديريت حوزه علميه خواهران 

استان لرستان حدود 400 نفر بود که اکنون اين تعداد به بيش از هزار و 200 نفر رسيده است.
حجت االسالم نورمحمدی يادآور شد: تعداد مدارس علميه خواهران استان لرستان نيز از 5 به 11 مدرسه علميه رسيده است و اکنون مرکز تخصصی 

حوزوی تفسير و علوم قرآنی به عنوان نخستين مرکز حوزوی سطح سه خواهران در اين استان فعاليت خود را آغاز کرده است.
اميدواری کرد در مدت تصدی  اظهار  لرستان در سخنانی  استان  همچنين حجت االسالم سيدنواب حسنی سرپرست جديد حوزه علميه خواهران 

مسئوليت حوزه علميه خواهران استان لرستان شاهد ارتقاء وضعيت آموزشی، پژوهشی و علمی طالب باشيم.
امضای  به  که  حکم  اين  در  شد.  اعطا  حسنی  حجت االسالم  به  و  قرائت  لرستان  استان  خواهران  علميه  حوزه  سرپرستی  حکم  مراسم  اين  در 
حجت االسالم و المسلمين محمودرضا جمشيدی مدير حوزه های علميه خواهران کشور رسيده، خطاب به حجت االسالم حسنی آمده است: با توجه به 
تالش های ارزشمند و احراز شايستگی و صالحيت حضرتعالی در پيشبرد اهداف مقدس حوزه های علميه به موجب اين حکم حضرتعالی را به مدت 
يک سال به سمت سرپرست حوزه علميه خواهران استان لرستان منصوب می نمايم. اميد است در پرتو الطاف الهی و توجهات خاص حضرت ولی عصر 
عجل اهلل فرجه الشريف، با عمل به کليه ضوابط و مقررات مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران زمينه ارتقاء علمی و معنوی طالب مدارس علميه 

خواهران تابعه را فراهم نماييد. تقديرنامه حجت االسالم و المسلمين جمشيدی خطاب به حجت االسالم نورمحمدی نيز قرائت و به وی اعطا شد.
استان و  از مدارس علميه  به تالش ها و حمايت های همه جانبه جنابعالی  نظر  است:  آمده  نورمحمدی  به حجت االسالم  تقديرنامه خطاب  اين  در 
بهره مندی از تجارب ارزنده، مفيد و موثر شما، در مدت زمانی که مسئوليت مديريت استان لرستان و سرپرستی استان ايالم را برعهده داشته ايد، بر 

خويش فرض دانستيم که از زحمات و تالش های خالصانه شما بزرگوار قدردانی نموده و صميمانه تشکر نماييم.
تاييدات روزافزون حضرتعالی را در ظل عنايات حضرت ولی عصر عجل اهلل فرجه الشريف از خداوند متعال خواستار بوده و اميدواريم که شاهد همراهی 

مجدانه شما در اين ادامه اين مسير باشيم.

با حضور نماینده ولی 
فقیه در استان لرستان:

سرپرست جدید 
حوزه علمیه 

خواهران
 استان لرستان 

معرفی شد
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وی ادامه داد : از آداب باطنی محرم همراه شدن 

با ولی خدا برای رسيدن به سير الی اهلل است .

بزرگداشت شهادت امام حسین)ع( 
در مدرسه فاطمیه)س( خورموج با 

حضور امام جمعه
حسين)ع(  امام  شهادت  بزرگداشت  ,مراسم 
با  فاطميه)س( خورموج  به همت مدرسه علميه 

حضور امام جمعه اين شهر برگزار شد.
حسينی  غالمحسين  سيد  حجت االسالم 
مورد  در  مراسم  اين  در  خورموج  جمعه  امام 
آسيب شناسی ماهواره، غيبت و راهکارهای دفع 
آن،  فضيلت برپايی مراسمات عزاداری و شرکت 
در مجالس امام حسين)ع( و نقش زنان در کربال 

به ايراد سخن پرداخت. 
اکرم غيب اللهی مدير مدرسه علميه فاطميه)س( 
خورموج با اشاره به ساير فعاليت های اين مدرسه 
ديگر  از  داد:  ادامه  محرم  ماه  ايام  در  علميه 
به  مبلغ  اعزام  علميه  مدرسه  اين  فعاليت های 

سطح شهر جهت مراسم عزاداری بود.

عزاداری امام حسین)ع( در مدرسه 
حضرت زهرا)س( بومهن رودهن

 با حضور امام جمعه
مدرسه  در  حسين)ع(  امام  عزاداری  ,مراسم 
برگزار  رودهن  زهرا)س(بومهن  حضرت  علميه 

شد. 
موسس  و  جمعه  امام  توسلی  حجت االسالم 
مدرسه علميه الزهرا)س( بومهن رودهن در اين 
مراسم با اشاره به واقعه عاشورا تصريح کرد: يکی 
از مهم ترين سرفصل های معرفتی واقعه عاشورا 
پيام نهضت عاشورا و دستاورد های آن است که 
بعد از 1400 سال همچنان در ميان شيعيان زنده 

است و دليل بر حقانيت مطلق آن است .
قيام  داليل  و  بايد خطبه ها ، سخنان  افزود:  وی 

امام حسين )ع( بيشتر مورد بررسی قرار بگيرد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر 
مدرسه الزهرا )س( اردبیل 

علميه  مدرسه  مدير  معارفه  و  توديع  ,مراسم 
الزهرا)س( اردبيل با حضور هيأت امنا، اساتيد و 

طالب اين مدرسه علميه برگزار شد.
حوزه  مدير  کاظمي  علي اصغر  حجت االسالم 
مراسم  اين  در  اردبيل  استان  خواهران  علميه 
را  تربيتی  و  علمی  امور  تحقق  در  ويژه  تدابير 
باعث تاثيرات فراوان و موجبات ارتقاء تربيتی و 

تحصيلی طالب عنوان کرد.
افزود:  بسيجی  طالب  وظايف  به  اشاره  با  وی 
مقابله با استکبار، قيام در مقابل انحرافات و تعليم 
از  از اصول  پاسداری  تربيت جوانان در جهت  و 

مدرسه  بسیجی  طالب  گرد همایی 
موسی  علی ابن  و  فاطمیه )س(  علمیه 

الرضا )ع( یاسوج برگزار شد.
حوزه  مسئول  صدر  حسينی  حجت االسالم 
استان  فتح  سپاه  در  فقيه  ولی  نمايندگی 
با  نشست  اين  در  بوير احمد  و  کهکيلويه 
وظيفه  کرد:  تصريح  طالب  وظايف  به  اشاره 
بايد  و  است  بسيار حساس  جامعه  در  روحانيت 
با اظهار نظر کارشناسی شده، منطقی و همراه 
با بصيرت به وظيفه خود عمل کند.وی افزود: 
رهبری  معظم  مقام  توسط  سال  هر  نامگذاری 
آن  از  بايد  روحانيت  که  است  موقعيتی  يک 

الگو گرفته و آن را تشريح و اجرا کند.  
بويراحمد  و  کهگيلويه  استاندار  خادمی  موسی 
اين نشست گفت: فرهنگ هر جامعه  ادامه  در 
است  جامعه  بينش  و  تفکر  سطح  نشان دهنده 
غلطی  نگرش های  جامعه  در  است  ممکن  که 
بايد  نگرش ها  گونه  اين  که  باشد  فرما  حکم 
علما  توسط  فرهنگی  بحث های  و  دانش  با 
برای  راه  بهترين  داد:  ادامه  وی  برود.  بين  از 
مذهبی  امور  تعميق  مسئله  اين  کردن  برطرف 
و اعتقادات دينی آن هم با عملکردی بسيجی 
غير  امور  مالحظه  عدم  و  عمل  در  سرعت  با 

است. واقعی 

جدید  ا لورود  طالب  گردهمایی 
مدارس علمیه خواهران استان قزوین 
در مدرسه علمیه امام صادق )ع( بویین 

زهرا برگزار شد.
علميه  حوزه  مدير  کاظم لو  رضا  حجت االسالم 
خواهران استان قزوين در اين مراسم خطاب به 
سربازی  برای  طالب  گفت:  جديدالورود  طالب 
فضايل  به  مزين  را  خود  بايد  زمان )عج(  امام 
اخالقی کنند چرا که اعمال و رفتار آنها به امام 

زمان )عج( انتساب داده می شود.
دانشگاه  روانشناسی  ارشد  کارشناس  مظفری 
مراسم  اين  ادامه  در  خمينی )ره(  امام  بين المللی 
در مورد تشکيل خانواده اسالمی و انتخاب برتر 

به ايراد سخن پرداخت.

برگزاری 

طالب  گردهمایی 

یاسوج  بسیجی 

برگزاری 
گردهمایی طالب 

جدید ا لورود مدارس 
علمیه خواهران 

استان قزوین

مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران کشور از اجرای طرح زمزمه 
جدیدالورود  طالب  نماز  و  قرآن  قرائت  سطح  ارتقاء  منظور  به  قرآنی 

حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
علميه خواهران حجت االسالم سيدحسن  مديريت حوزه های  مرکز  روابط عمومی  گزارش  به 
حسينی پناه با اشاره به اينکه حوزه های علميه در بسط و تقويت بهره مندی هرچه بيشتر آحاد 
جامعه از قرآن کريم رسالتی ترديدناپذير دارند، اظهار داشت: به منظور آماده سازی طالب برای 
انجام اين رسالت، همزمان با اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی حوزه های علميه در زمينه 
فراگيری علوم و معارف قرآن کريم، طرح زمزمه قرآنی به صورت فراگير و الزامی ويژه طالب 

جديدالورود حوزه های علميه خواهران اجرا می شود.
وی اهداف طرح زمزمه قرآنی را ثبت توانايی قرآنی طالب در زمينه های صحيح خوانی، تجويد 
و روانخوانی، هماهنگ سازی و ارتقاء سطح توانايی طالب در اين زمينه ها و بسترسازی جهت 

انس بيشتر با قرآن ذکر کرد.
مدير پرورشی حوزه های علميه خواهران کشور اضافه کرد: در اين طرح به منظور بهره مندی 
هرچه بهتر و ساماندهی طالب در امور قرآنی،  در اولين قدم برای ثبت توانايی های قرآنی طالب 
اقدام به ارزيابی ميزان صحيح خوانی، تجويد و روانخوانی آنها می گردد و در جهت تقويت افرادی 
که در اين زمينه نيازمند آموزش الزم هستند، با برگزاری کالس، در اختيار گذاشتن لوح فشرده، 
تشکيل جلسات قرائت قرآن، مباحثه قرآنی و ... کمبودها جبران می شود تا طالب در يک سطح 
ارتقا يافته هماهنگ شوند. وی محدوده اين آزمون را سوره هاي نساء، تحريم، قمر و نور عالوه 
بر يکی از سوره های جزء به صورت اختياری ذکر کرد و ادامه داد: طالبی که موفق به کسب 
رتبه عالی )حد نصاب نمره قبولی( در آزمون های مربوطه شوند، در گروه مبلغان سطح يک 

سطوح مقدماتی قرار خواهند گرفت و اجازه فعاليت در حوزه های تعيين شده را دارند.
وی يادآور شد: در طرح قرائت نماز نيز موضوع سنجش، کليه اذکار اعم از حمد و سوره و ساير 
اذکار واجب نماز است و معيار قبولی، رعايت کامل صحيح خوانی و تجويد الزم، صرفا با اخذ 

نمره 20 است.
از داوران، مربيان و اساتيدی که در  ارزيابی قرائت، فقط  حجت االسالم حسينی پناه گفت: در 

دوره های تربيت مربی قرآن کريم موفقيت الزم را کسب نموده اند استفاده می شود.

مدیر پرورشی حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

ارتقاء سطح قرائت قرآن و نماز طالب 
جدیدالورود حوزه های علمیه خواهران 

با  بیاض  فاطمیه )س(  علمیه  مدرسه  در  عاشورایی  بانوان  گردهمایی 
حضور عموم بانوان و فرزندان شیر خوارشان برگزار شد.

حجت االسالم عسگری کارشناس مسائل دينی و استاد حوزه در اين مراسم در مورد تاثيرات 
ذکر، سالم کردن و اشک برای امام حسين )ع( به ايراد سخن پرداخت.

الزم به ذکر است در اين مراسم مادران با قرائت نذر نامه، فرزندان شير خوار خود را نذر ياری 
امام زمان)عج( کردند.

برگزاری گردهمایی بانوان عاشورایی 
در مدرسه فاطمیه )س( بیاض
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اخبار مدارس
ويژگی های طالب و بسيجيان است.

روحيه  بايد  بسيجيان  و  طالب  داد:  ادامه  و ی 
استکبار ستيزی داشته باشند و خالصانه در حفظ 

ارزش های انقالب اسالمی تالش کنند.
مدير حوزه علميه خواهران استان اردبيل در ادامه 
و  قدردانی  محمدی  مرضيه  زحمات  از  مراسم 
ليال راثی را به عنوان مدير جديد مدرسه علميه 

الزهرا )س( اردبيل معرفی کرد.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر 
مدرسه الزهرا )س( استهبان 

علميه  مدرسه  مدير  معارفه  و  توديع  ,مراسم 
الزهرا )س( استهبان با حضور اعضای هيئت امناء 

برگزار شد.
حجت االسالم خاوری امام جمعه استهبان در اين 
مراسم از تالش های صغری قربانی مدير پيشين 
مدرسه علميه تشکر و قاسم زاده را به عنوان مدير 

جديد اين مدرسه علميه معرفی کرد. 
قاسم زاده مدير مدرسه علميه الزهرا)س( استهبان 
در ادامه اين مراسم با تشکر از زحمات قربانی، 
با  اميدواريم  کرد:  تصريح  طالب  و  امنا  هيئت 
همکاری مسئولين و ياری خداوند بتوانيم اهداف 
بيشتر  جامعه  در  را  اسالم  دين  حقيقی  و  اصلی 

بشناسانيم.

برگزاری نشست استفاده از فرصت ها 
در مدرسه فاطمیه)س( یاسوج

علميه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
فاطميه )س( ياسوج نشست استفاده از فرصت ها 
کارشناس  جعفری  حجت االسالم  شد.  برگزار 
مديريت  مورد  در  نشست  اين  در  دينی  مبلغ  و 
برنامه ريزی  زمان،  مديريت  شامل  که  تحصيلی 
تمرکز  و  موثر  مطالعه  روش های  تحصيلی ، 

حواس به ايراد سخن پرداخت. 
وی افزود: فوايد مديريت تحصيلی لذت بردن از 
مطالعه، صرفه جويی در زمان، کاهش حجم کار و 
استرس است. وی موانع تمرکز حواس را نداشتن 
آشنا  بودن،  بی برنامه  اضطراب،  و هدف،  انگيزه 
نامناسب  محيط  و  مطالعه  روش های  با  نبودن 

برشمرد.
مهم ترين  از  داد:  ادامه  جعفری  حجت االسالم 
مرور  موانع ،  تشخيص  حواس  تمرکز  راه های 
مستمر اهداف و تلقين مثبت و تشويق خود است.

برگزاری نشست آسیب شناسی 
جایگاه کتاب و کتابخوانی در مدرسه 

فاطمه الزهرا)س( تنکابن
آسيب شناسی  موضوع  با  علمی  ,نشست 
علميه  مدرسه  در  کتابخوانی  و  کتاب  جايگاه 

فاطمه الزهرا )س( تنکابن برگزار شد.
دکتر اسماعيل کاظم پور مدير پژوهش و تحقيق 

همایش خانواده، جمعیت و مطالبات 
رهبری با حضور مبلغان مدارس علمیه 

خواهران استان مرکزی برگزار شد.
علميه  حوزه  مدير  زارع  داود  حجت االسالم 
خواهران استان مرکزی در اين همايش خطاب 
به مبلغان گفت: تمام تالش خود را در راستای 
رشد  بحث  در  رهبری  مطالبات  رساندن  ثمر  به 

جمعيت در بين جامعه به کار گيريد.
ارتباط  آنجايی که خواهران مبلغه  از  افزود:  وی 
سطح  ارتقاء  در  دارند  جامعه  بانوان  با  مستقيم 

فرهنگ و سبک زندگی نقش بسزايی دارند.
حجت االسالم عباسی کارشناس امور خانواده در 
مطالبات  از  يکی  به  اشاره  با  اين همايش  ادامه 
محدود  کرد:  تصريح  کنونی  جامعه  در  رهبری 
ايران  در  شيعيان  جمله  از  مسلمان  نسل  نشدن 
اسالمی و پير نشدن جامعه از جمله دغدغه های 

مقام معظم رهبری است.
بسيار  امروزی  در جامعه  ازدواج  افزود: سن  وی 
سطح  کنترل  موجب  امر  اين  و  است  رفته  باال 

امنيت فرهنگی جامعه خواهد شد.

برگزاری 
همایش خانواده، 

جمعیت
 و مطالبات رهبری
 با حضور مبلغان
 استان مرکزی

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر  بوشهر  استان  در  زلزله  وقوع  پی  در 
کشور طی نامه های جداگانه ای به نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان 

رهبری و امام جمعه بوشهر مصیبت های وارده را تسلیت گفت.
آيت اهلل سيدهاشم حسينی  به  نامه خود  در  المسلمين محمودرضا جمشيدی  و  حجت االسالم 
خبرگان  مجلس  در  بوشهر  مردم  نماينده  و  کشور  )برادران(  علميه  حوزه های  مدير  بوشهری 
رهبری آورده است: حادثه زلزله در استان بوشهر و کشته و مجروح شدن جمعی از هموطنان 

عزيزمان موجب تالم و تاثر گرديد.
بی شک مردم مومن و خداجوی آن استان همچون گذشته با ايمان به حکمت الهی، صبر را 
سرلوحه عمل خويش ساخته و شاکر الطاف خداوند کريم هستند. اينجانب مصيبت های وارده 
را به جنابعالی و خانواده های داغديده تسليت عرض نموده و برای مصدومين اين حادثه شفای 
به  المسلمين جمشيدی  و  نامه حجت االسالم  در  احديت خواستارم. همچنين  درگاه  از  عاجل 
امام جمعه بوشهر آمده است:  نماينده ولی فقيه در استان و  آيت اهلل غالمعلی صفايی بوشهر 
ضايعه دلخراش زلزله در استان بوشهر و درگذشت تعدادی از هموطنان شريفمان را خدمت شما 

و مردم واليت مدار آن استان تسليت عرض می نمايم.
و  انسانی  وظيفه  بوشهر  استان  خواهران  علميه  حوزه های  محترم  طالب  و  اساتيد  انشاءاهلل 
اسالمی خود را در امر عيادت از خانواده های داغدار و آسيب ديدگان اين حادثه به بهترين وجه، 

تحت مديريت حضرتعالی انجام خواهند داد.
به  متعال  خداوند  اميدوارم  ضايعه،  اين  جانباختگان  برای  الهی  غفران  طلب  ضمن  اينجانب 

بازماندگان صبر و اجر و به مصدومين شفای عاجل عنايت فرمايد.
در پی وقوع زلزله در استان بوشهر همچنين مدير حوزه علميه خواهران استان بوشهر ضمن 
حضور در مناطق زلزله زده با حادثه ديدگان و بازماندگان اين حادثه ابراز همدردی کرد. بانوان 
و  بازماندگان  از  و  سرکشی  برازجان  شهرستان  در  زلزله  از  آسيب ديده  مناطق  به  نيز  طلبه 

حادثه ديدگان اين زلزله دلجويی کردند.
کارکنان مديريت حوزه علميه خواهران استان بوشهر 5 روز از حقوق خود را به مصيبت ديدگان 
زلزله اختصاص دادند و  کارکنان و طالب مدارس علميه خواهران استان بوشهر نيز مبالغی را 

برای اين امر در نظر گرفتند.

در پی وقوع زلزله در استان بوشهر صورت گرفت؛

تسلیت مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور به 
آیت اهلل حسینی بوشهری و آیت اهلل صفایی بوشهری

نشست اخالق با موضوع اهمیت علم آموزی در مدرسه علمیه فاطمیه )س( 
ارسنجان با حضور امام جمعه این شهر برگزار شد.

حجت االسالم احمدی امام جمعه و موسس مدرسه علميه فاطميه)س( ارسنجان در اين نشست 
با اشاره به حديثی از ائمه معصومين)ع( در مورد اهميت علم آموزی، نشر و گسترش آن به ايراد 

سخن پرداخت.
وی به فعاليت طالب در فراگيری علوم حوزوی اشاره کرد و گفت: فعاليت طالب در اين حيطه 

يک وظيفه است.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه فاطمیه)س( 
ارسنجان با حضور امام جمعه

استان  مبلغه  خواهران  گردهمایی 
فرهنگی  معاونت  همت  به  مرکزی 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 

استان مرکزی برگزار شد.
تبليغات  کل  مدير  قربان پور  حجت االسالم 
در  همايش  اين  در  مرکزی  استان  اسالمی 
ايراد  به  حسين )ع(  امام  قيام  اهداف  مورد 

پرداخت. سخن 
امام  قيام  از مهم ترين عوامل  افزود: يکی  وی 
حسين)ع( احيای امر به معروف و نهی از منکر 

در سطح جامعه است.
وظايف  از  يکی  لسانی  تذکر  داد:  ادامه  وی 

است. در جامعه  مبلغان  همگانی 

برگزاری 
گردهمایی

خواهر مبلغان 
مرکزی استان 



حوزه  مدیران  و  مسئولین  نشست 
با  البرز   استان  خواهران  علمیه 
استان  این  در  فقیه  ولی  نماینده 

برگزار شد.
همدانی  حسينی  محمدمهدی  سيد  آيت اهلل 
امام جمعه  و  البرز  استان  در  ولی فقيه  نماينده 
موثر  نقش  بر  تأکيد  با  نشست  اين  در  کرج 
طالب در ارتقاء سطح دينی و فرهنگی استان 
تصريح کرد: اگر در قسمت تبليغ دين درست 
اگر  و  می شوند  درست  خانواده ها  کنيم،  کار 
خانواده درست شد در ادامه آن جامعه درست 

خواهد شد.
آموزش  معاونت  تفکيک  به  کرج  جمعه  امام 

خواهران  علميه  حوزه  مديريت  در  پژوهش  و 
استان البرز اشاره کرد و افزود: معاونت پژوهش 
می تواند از آموزش جدا باشد ولی آموزش بايد 
بايد  اينکه  بيان  با  وی  باشد.  محور  پژوهش 
در  پژوهش  بايد  گفت:  داد  بها  پژوهش  به 
جايگاه  خواهران  و  برادران  علميه  حوزه های 
نهادينه  الزمه  افزود:  وی  کند.  پيدا  را  خود 
ورود  علميه  حوزه های  در  پژوهش  کردن 
پژوهشی  فعاليت های  در  اول  سال  از  طالب 
سطح  در  پژوهشی  جشنواره های  راه اندازی  و 

استان است.
آيت اهلل حسينی همدانی با اشاره به علم افزايی 
اساتيد و طالب تصريح کرد: برای علم افزايی 

طالب واحد امتحانات در مدارس و در راستای 
ارتقاء علمی اساتيد کارگروه های علمی اساتيد 

تشکيل شود.
حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی مدير حوزه 
البرز در اين نشست با  علميه خواهران استان 
ارائه گزارشی اجمالی از فعاليت مدارس علميه 
در  داشت:  اظهار  استان  سطح  در  خواهران 
حال حاضر 10 مدرسه در سطح استان فعال و 
سه مدرسه در دست تأسيس است که پس از 
بررسی های الزم مجوز آغاز به کار را دريافت 
خواهند کرد.وی افزود: در سال جاری هزار و 
در مدارس علميه خواهران  665 طلبه خواهر 

استان در حال تحصيل علوم حوزوی هستند.
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اين  در  تنکابن  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
در  کتابخوانی  آسيب های  به  اشاره  با  نشست 
جامعه تصريح کرد: يکی از مهم ترين آسيب های 
کتاب خوانی در جامعه امروز کاهش سرانه مطالعه 
است که منشاء اين کاهش عدم توجه و شناخت 
نداشتن  و  وکتابخوانی  کتاب  فرهنگ  پيرامون 

برنامه ريزی صحيح و انگيزه کافی است.
عوامل  از  اولويت بندی  و  نياز سنجی  افزود:  وی 

مهم در مطالعه و کتابخوانی است.

برگزاری نشست آیین والیتمداری 
در مدرسه حضرت زینب )س( آران 

و بیدگل
در  واليت مداری  آيين  آموزشی  جلسه  ,اولين 
مدرسه علميه حضرت زينب )س( آران و بيدگل 

برگزار شد.
بسيج  مقاومت  ناحيه  سياسی  مسئول  مهر آبادی 
آران و بيدگل در اين نشست با اشاره به اهمت 
واليت در دين اسالم تصريح کرد: خداوند متعال 
به واسطه واليت حجت را بر انسان تمام کرده 
است .وی افزود: علم انسان اگر در مسير درست 
اگر  و  می شود  منتهی  عبوديت  به  بگيرد  قرار 
مسير درست خود را پيدا نکند يک حجاب بين 
نور، ظلم و کفر خواهد شد.وی در پايان در مورد 
چگونگی پاسخ گويی به تمام شبهات مربوط به 

واليت به ايراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست استمرار انقالب با 
کدام روایت در مدرسه الزهرا )س( 

تهران 
,نشست استمرار انقالب با کدام روايت به همت 

مدرسه علميه الزهرا ) س( تهران برگزار شد. 
و  حوزه  استاد  جمالی  مصطفی  حجت االسالم 
در  حديثی،  به  اشاره  با  نشست  اين  در  دانشگاه 
و  فردی  زندگی  در  بصيرت  ويژگی های  مورد 

اجتماعی به ايراد سخن پرداخت. 
واسع  جامع،  نگاهی  يعنی  بصيرت  افزود:  وی 
و  فردی  مشکالت  و  مسائل  تمام  به  نافذ  و 
ادامه به تبيين شناخت  اجتماعی است.  وی در 
اسالمی ،  تجددگرايی  تجدد گرايی ،  گفتمان های 
به  اسالمی  تمدن گرايی  و  اسالمی  سنت گرايی 

ارائه بحث پرداخت.

برگزاری نشست بصیرت افزایی
 در مدرسه فاطمیه)س( یاسوج

تالش  موضوع  با  افزايی  بصيرت  ,نشست 
در  جامعه  در  پلوراليسم  ترويج  برای  دشمن 

مدرسه فاطميه)س( ياسوج برگزار شد.
اين  در  جلسه  کارشناس  مشی  حجت االسالم 
بين  در  دشمن  تالش های  به  اشاره  با  نشست 
افراد جامعه تصريح کرد: در جامعه امروز دشمن 

برگزاری دوره 
تربیت مربی 
نقد فرقه ها 

از سوی مدیریت 
حوزه علمیه 

خواهران
 استان تهران

برگزاری نشست 

مسئولین حوزه 

علمیه خواهران 

استان البرز

 با امام جمعه کرج

تخصصی  دوره  تکمیلی  مرحله 
سوی  از  فرقه ها  نقد  مربی  تربیت 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
علمیه  مدرسه  در  تهران  استان 
تهران  فاطمه الزهرا)س(  حضرت 

برگزار شد.
سهيال کريم زاده معاون فرهنگي حوزه علميه 
برگزاري  به  اشاره  با  تهران  استان  خواهران 
فرقه ها  نقد  مربی  تربيت  تخصصي  دوره 
تصريح کرد: اين دوره با رويکرد نقد و بررسي 
مسيحيت،  رشته  پنج  در  فرقه ها  تخصصي 
و  کاذب  عرفان هاي  شبه  بهائيت،  وهابيت، 
تصوف ويژه اساتيد، مبلغان و فارغ التحصيالن 
برگزار  تهران  استان  خواهران  علميه  مدارس 

ارتقاء  اهل بيت)ع(،  معارف  ترويج  وي  شد. 
سطح علمي مهارتي مبلغان و فارغ التحصيالن 
به  پاسخگويي  و  خواهران  علميه  مدارس 
جمله  از  را  باطل  فرقه هاي  زمينه  در  شبهات 
عنوان  تخصصي  دوره  اين  برگزاري  اهداف 

کرد.
شده  انجام  برنامه ريزی  طبق  داد:  ادامه  وی 
مربی  تربيت  تخصصی  دوره  تکميلی  مرحله 
اساتيد،  ويژه  ماه   10 مدت  به  فرقه ها  نقد 
مبلغان و فارغ التحصيالن که دوره مقدماتی را 

با موفقيت گذرانده اند ادامه پيدا خواهد کرد.
اين  مقدماتی  مرحله  برگزاری  به  کريم زاده 
دوره تخصصی نيز اشاره کرد و افزود: مرحله 
فرقه ها، سال  نقد  مربی  تربيت  دوره  مقدماتی 

و  مبلغان  اساتيد،  از  نفر   200 حضور  با   91
خواهران  علميه  مدارس  فارغ التحصيالن 
تخصصی  رشته  پنج  در  تهران  استان 
شبه  و  تصوف  بهائيت،  وهابيت،  مسيحيت، 
مدرسه   5 ميزبانی  به  کاذب  عرفان های 
اهل بيت)س(،  کريمه  کوثريه،  کوثر،  علميه 
حضرت  علميه  مدرسه  و  حجت)عج(  حضرت 

عبدالعظيم)ع( در تهران برگزار شد.
استان  خواهران  علميه  حوزه  فرهنگی  معاون 
و  پرداخت  دوره  اين  امتيازات  بيان  به  تهران 
ثبت  دوره،  در  گواهينامه شرکت  اعطاء  گفت: 
تبليغي  گروه  ارتقاء  مبلغان،  تبليغي  پرونده  در 
مربوطه  واحدهاي  در  تدريس  اولويت  مبلغان، 
و اعزام هاي تبليغي از امتيازات اين دوره است.
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در صدد است که پلوراليسم را در جامعه ترويج 
کند. وی افزود: با توجه به تالش دشمن وظيفه 
تا  کنيم  تالش  که  است  اين  طالب  ما  امروز 
و  شوند  آشنا  دين  مباحث  و  مسائل  با  جوانان 
و  بستگان  خانواده ،  از  ابتدا  بايد  را  مسئله  اين 

همسايگان خود شروع کنيم.
وی ادامه داد: متربی بايد برای تربيت عضو ابتدا 
خدا را بشناسد، جايگاه خويش را بداند، مقيد به 
رعايت احکام شود و در آخر بايد برای شخصيت 

خود احترام قائل شود.

برگزاری نشست بصیرتی در مدرسه 
کوثر)س( تویسرکان

با حضور  ماهواره  موضوع  با  بصيرتی  ,نشست 
مدرسه  در  متوسطه  مقطع  دختر  دانش آموزان 

علميه کوثر)س( تويسرکان برگزار شد.
رسانه های  امر  در  پژوهشگر  و  محقق  ويسی 
مستمر  تالش های  به  مراسم  اين  در  ديجيتال 
ايران اشاره  دشمن برای منحرف کردن جوانان 
دشمن  ابزارهای  از  يکی  کرد:  تصريح  و  کرد 
خود  اهداف  پيشبرد  برای  نرم  جنگ  عرصه  در 
اثرگذارترين رسانه در  افزود:  ماهواره است. وی 
سينمايی  موسسه  مهم ترين  و  است  سينما  دنيا 
در دنيا هاليوود است که زير نظر صهيونيست ها 
مديريت می شود و اثر بسزايی دراخالق، رفتار و 

نوع لباس جوانان ايرانی داشته است.
جامعه  در  را  دشمن  اهداف  مهم ترين  ويسی 
اسالمی از بين بردن حيا، عفت و غيرت جوانان 
عنوان کرد و اظهار داشت: تفاوت ما با دشمن در 
ايدئولوزی است و دشمن برای تسلط بر تفکر ما 

از هر علمی استفاده می کند.

برگزاری نشست تحلیلی 
بر نهضت عاشورا در مدرسه امام 

جعفر صادق)ع( شاهرود 
نهضت  بر  تحليلی  پژوهشی  علمی  ,نشست 
جعفر صادق)ع(  امام  علميه  مدرسه  در  عاشورا 

شاهرود برگزار شد. 
سازمان  الملل  بين  مشاور  حسينی  احمد  دکتر 
دانشگاه  استاد  و  اسالمی  ارتباطات  و  فرهنگ 
امام حسين)ع(  قيام  به  اشاره  با  نشست  اين  در 
تصريح کرد: رسالت و اهداف امام حسين)ع( در 
واقعه عاشورا احيای امر به معروف و نهی از منکر 

در جامعه بود.
زمان  از  برهه  اين  در  افزود: رسالت طالب  وی 
جامعه  در  خود  اعمال  و  رفتار  با  که  است  اين 
به معروف و حرام  را  الهی  تا واجب های  بتوانند 

الهی را به منکر تبديل کنند. 
به  نشست  کارشناس  نشست  اين  ادامه  در 
سواالت و شبهات طالب در مورد امر به معروف 

و نهی از منکر پاسخ داد.  

علمیه  مدارس  مبلغان  از  شماری 
هم زمان  اصفهان  استان  خواهران 
به  حسین )ع(  امام  سوگواری  ایام  با 
مجالس عمومی این شهر اعزام شدند.

خواهران  علميه  حوزه  فرهنگی  معاون  بهشتی 
از  شماری  اعزام  به  اشاره  با  اصفهان  استان 
محافل  به  استان  اين  علميه  مدارس  مبلغين 
عمومی تصريح کرد: اين اعزام ها با هدف تبيين 
معارف اسالمی، تشريح وقايع عاشورا و حماسه 
کربال برگزار شد. وی افزود: 652 نفر از مبلغان 
از 34 مدرسه استان اصفهان به مجامع عمومی ، 
آموزشی دانشگاهی  و مدارس  خوابگاه ها، مراکز 

آموزش و پرورش اعزام شدند .
راهکار های  مهم ترين  از  يکی  داد:   ادامه  وی 
تقويت مبانی دينی مردم و به ويژه جامعه بانوان 

آموزش، تبليغ و ترويج آموزه های دينی است .
بهشتی با اشاره به رمز پايداری بسياری از موازين 
و شعائر اسالمی در طول تاريخ گفت : اين پايداری 
مديون تالش های مجاهدان، عالمان، خطيبان و 

مبلغان دينی بوده است. 

نرم افزارهای  و  کتاب  نمایشگاه 
علمیه  مدرسه  همت  به  تخصصی 
حضرت فاطمه)س( تهران برگزار شد.

حضرت  علميه  مدرسه  مدير  جان نثاری  طاهره 
فاطمه)س( تهران با اشاره به برگزاری نمايشگاه 
مدرسه  اين  در  تخصصی  نرم افزارهای  و  کتاب 
با  همزمان  نمايشگاه  اين  کرد:  تصريح  علميه 
هفته بسيج و هفته کتاب به مدت دو هفته برگزار 

شد.
 وی افزود: محصوالت اين نمايشگاه با تخفيف 

25 درصد برای بازديدکنندگان ارائه شد.

اعزام 652 نفر
 از مبلغان مدارس 

علمیه خواهران
 استان اصفهان 

به مجالس عمومی

برگزاری 

نمایشگاه کتاب 

در مدرسه حضرت 

فاطمه)س( تهران

مدرسه  در  مردم  عموم  حضور  با  گمنام  شهید  مقام  بزرگداشت  مراسم 
علمیه حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.

تاريخ  به مطالعه در مورد  اشاره  با  اين مراسم  امور دينی در  حجت االسالم حجتی کارشناس 
با  تا  باشيم  داشته  را  اهل بيت)ع(  تاريخ  مطالعاتی  بايد سير  ما  کرد: همه  تصريح  اهل بيت )ع( 
انديشه ايشان آشنا شويم و بدانيم که آن ها در چه فضای فکری بودند و چگونه در آن شرايط 

بهترين تصميم را می گرفتند .
وی افزود: رفتار اهل بيت)ع( زاده اعتقاد به توحيد و معاد است با ما نيز بايد رفتار آنها را الگوی 

خود قرار دهيم .
حجت االسالم حجتی ادامه داد: اگر دقت کنيم نزول سوره های قرآن اين گونه بود که در مکه 
سوره هايی نازل شد که طبق محتوای آن الزم بود ابتدا فکر و انديشه مردم ساخته شود و سپس 

در مدينه سوره هايی نازل شد که مردم را امر و نهی می کرد . 
وی گفت: مشکالت و ضربه هايی را که انبيا و اهل بيت) ع( از ناحيه مردم متحمل شدند ناشی 

از انديشه های غلط آن مردم بود.
وی ادامه داد: حضور در مجالس ذکر و ياد شهدای دفاع مقدس خصوصا شهدای گمنامی که 

خالصانه در راه دفاع از ارزش ها گام برداشتند اخالص را به ما يادآور می شود.

برگزاری مراسم بزرگداشت مقام شهیدگمنام 
در مدرسه حضرت زینب) س( یزد

نشست رابطین خبری مدارس علمیه خواهران استان البرز با حضور مدیر 
حوزه علمیه خواهران این استان برگزار شد.

حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی در اين نشست با اشاره به چگونگی تقويت مدارس علميه 
خواهران تصريح کرد: تالش ما ايجاد محيطی مناسب و در شأن طالب است که بتوانند در 
آرامش به کسب علم و تحقيق بپردازند و بتوانند مبلغين و موثرين خوب و توانمندی در استان 
باشند. وی افزود: ما به دنبال افزايش دانشجو و طالب در استان هستيم اما برای افزايش طالب 
خواهر بايد زير ساخت ها را فراهم کنيم و نيازمند مدرسه علميه و مکان آموزش مناسب و در 

شأن طالب هستيم.
دانشگاه  با  خواهران  علميه  حوزه  ارتباط  بر  تأکيد  با  البرز  استان  خواهران  علميه  حوزه  مدير 
خاطرنشان ساخت: حوزه بايد ارتباطش را با دانشگاه تقويت کند و هرچه ارتباط ما با محيط 

دانشگاهی قوی تر باشد تأثير گذاری طالب بيشتر است.
وی ادامه داد: امروز توليدات ما پاسخگوی مردم نيست، طلبه خوب بايد بتواند عملش را به 

جامعه تزريق کند.
کرد  اشاره  خواهران  علميه  مدارس  در  خاموش  استعدادهای  به  بنی احمدی  حجت االسالم 
در  سخنرانی  قدرت  طالب  همين  اما  داريم  بسياری  توانمند  و  خواهر  طالب  کرد:  عنوان  و 
برگزاری دوره ها و  با  اين ضعفی است که ما تالش می کنيم  ندارند و  را  يک مجلس بزرگ 

کالس های فوق برنامه اين مشکل را حل کنيم.

برگزاری نشست رابطین خبری مدارس علمیه 
خواهران استان البرز
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اخبار مدارس
برگزاری نشست دریچه ای به سوی 
دانایی در مدرسه امام خمینی)ره( 

رباط کریم
در  کتاب خوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  ,به 
مدرسه علميه امام خمينی )ره( رباط کريم نشست 

دريچه ای به سوی دانايی برگزار شد.
فرهنگ  اداره  مسئول  شمس  حجت االسالم 
در  نشست  اين  در  رباط کريم  اسالمی  ارشاد  و 
ايراد سخن  به  و کتابخوانی  اهميت کتاب  مورد 
پرداخت.وی افزود: در فرصت های اندک و بسيار 
کرد  مطالعه  را  زيادی  کتاب های  می توان  کوتاه 
 18 کتابی  رهبری  معظم  مقام  که  گونه  همان 
جلدی را در فرصت های کوتاه بين راهی مطالعه 
با  کتاب  نمايشگاه  است  ذکر  به  الزم  کردند. 
عنوان افق های تازه به مدت يک ماه در مدرسه 

علميه امام خمينی)ره( رباط کريم برگزار شد.

برگزاری نشست زن و فرهنگ سازی 
جایگاه دینی او در جامعه در مدرسه 

ولی عصر )عج( بناب
او  دينی  جايگاه  فرهنگ سازی  و  زن  ,نشست 
بناب  ولی عصر )عج(  در مدرسه علميه  در جامعه 
کارشناس  مطهری  حجت االسالم  شد.  برگزار 
سير  به  اشاره  با  نشست  اين  در  دينی  مسائل 
جامعه  زنان  کرد:  تصريح  زن  به  نگاه  تاريخی 
به  توجه  با  امروز  بايد  طالب  خصوصا  اسالمی 
را  خويش  قرآنی  جايگاه  و  اهميت  دينی  متون 
زن  عظمت  و  کرامت  افزود:  وی  کنند.  اثبات 
مسئله ای است که خداوند آن را با کار عظيم به 
دنيا آوردن و تربيت نسل انسان به زن هديه داده 
ادامه داد: طالب خواهر وظيفه دارند  است. وی 
ابتدا در طول تحصيل در حوزه با مجهز شدن به 
علم و تهذيب نفس فردی بسيار تاثير گذار برای 

خانواده  و جامعه باشند.

برگزاری نشست سبک زندگی در 
مدرسه حضرت معصومه)س( تهران

و  مالک ها  موضوع  با  زندگی  سبک  ,نشست 
معيار های همسر گزينی در مدرسه علميه حضرت 

معصومه)س( تهران برگزار شد.
اين  در  خانواده  امور  کارشناس  آقايی  حميد 
همسر  انتخاب  مالک های  به  اشاره  با  نشست 
انتخاب همسر،  برای  اولين مالک  تصريح کرد: 
کفويت ايمان و اخالق است و آن چه که باعث 

سنخيت زن و مرد می شود ايمان است.
انتخاب  افزود: نگاه حداقلی و حداکثری در  وی 
همسر خوب نيست و بايد با نگاه متوسط و با در 
مورد  اولويت ها شخص  و  مالک ها  گرفتن  نظر 

نظر را انتخاب کرد. 
نوع شخصيت  خانوادگی،  اصالت  داد:  ادامه  وی 
از  تحصيالت  و  خانوادگی  سطح  مقابل،  طرف 

اخالص  موضوع  با  اخالقی  نشست 
فرهنگی  معاونت  همت  به  عمل  در 
استهبان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 

برگزار شد. 
حجت االسالم عبدالمحمدی عضو هيئت علمی 
تاريخ  گروه  مدير  و  العالميه  جامعه المصطفی 
با  نشست  اين  در  خمينی)ره(  امام  پزوهشکده 
اشاره به نشانه های اخالص تصريح کرد: حياط 

انسان به علم و علم همراه با عمل است.
وي افزود: کار خوب با نيت خوب ارزشمند است 
می ماند  باقی  که  چيزی  آن  کس  هر  برای  و 
علمی  هيئت  عضو  است.  عمل  آن  نيت  و  روح 
اختالفات  بعضی  داد:  ادامه  جامعه المصطفی 
خانوادگی و کشمکش ها به دليل اينکه محبت و 

احسان برای خدا نيست به وجود می آيد. 
خمينی)ره(  امام  پژوهشکده  تاريخ  گروه  مدير 
کرد  عنوان  خدايی  نيت   را  اعمال  قبولی  شرط 
رضای  برای  بايد  انسان  کارهای  تمام  افزود:  و 
خداوند باشد. وی ادامه داد: امام حسين)ع( هيچ 
چيز جز رضای خدا در نظر نداشت به همين دليل 

تاريخ عاشورا با اخالص رقم خورده است.

مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
زینب)س(سریش آباد  حضرت  علمیه 
طالب  ویژه   ICDLآموزشی کارگاه 

برگزار شد.
حضرت  علميه  مدرسه  مدير  مالولي  صغري 
زينب)س( سريش آباد با اشاره به برگزاری کارگاه 
آموزشی ICDL ويژه طالب اين مدرسه علميه 
همکاری  با  آموزشی  کارگاه  اين  کرد:  تصريح 
اين  طالب  ويژه  سريش آباد  پرورش  و  آموزش 

شهر برگزار شد.

برگزاری
 نشست اخالص 

در عمل 
در مدرسه 

الزهرا)س( استهبان 

برگزاری کارگاه 

 ICDLآموزشی

در مدرسه حضرت 

زینب)س( سریش آباد  

علمیه  مدرسه  همت  به  حسین)ع(  امام  بر  عزاداری  اهمیت  نشست 
الزهرا)س( گرگان برگزار شد.

حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد مدير کل تبليغات اسالمی استان گلستان در اين نشست با اشاره 
به اهميت عزاداری بر امام حسين)ع( تصريح کرد: اصل عزاداری به معنای مصيبت و ماتم است 
که اوج عزاداری اشک است. وی افزود: امام صادق )ع( فرمود هر کس گريه کند يا بگرياند يا 
خودش را شبيه به گريه کنندگان امام حسين )ع( قرار دهد و اظهار حزن و اندوه کند ، بهشت بر 
او واجب می شود. وی ادامه داد: گريه برای امام حسين )ع( دارای فضيلت و ارزش بی شمار است 
که اين فضيلت درباره ديگر ائمه )ع( وارد است ولی امام حسين )ع( مظهر اين نورانيت است.

مديرکل تبليغات اسالمی استان گلستان عنوان کرد: همه چشم ها در روز قيامت گريانند مگر 
چشمي که بر امام حسين)ع( گريه کرده باشد.

برگزاری نشست اهمیت عزاداری بر امام حسین)ع(
 در مدرسه الزهرا)س( گرگان

نشست اخالقی با موضوع اخالص عمل با حضور امام جمعه اسدآباد در 
مدرسه علمیه الراضیه)س( این شهر برگزار شد.

حجت االسالم سيد موسی حسينی مجد امام جمعه اسد آباد در اين نشست با اشاره آيه 97 سوره 
نحل  تصريح کرد: کسی که عمل صالحی را با اخالص انجام دهد چه مرد و چه زن او را حيات 
طّيبه عطا می کنيم. امام جمعه اسد آباد ادامه داد: در اين آيه باالترين نعمت در انجام اعمال 

انسان  ، اخالص در عمل معرفی شده است.
و تحقيق  نفس، علم آموزی  تهذيب  تزکيه ،  به  پرداختن  را  وی وظيفه طالب در عصر حاضر 
عنوان کرد و افزود: انس گرفتن با قرآن ، دعا و توجه به نماز اول وقت در زمينه  تقويت روح  
بسيار ارزشمند است. وی ادامه داد: هدف از جنگ و قيام امام حسين )ع( ارتقاء معنويت و تربيت 
بشريت بود که الهی بودن اين قيام در توکل بر خدا و اوج راز و نياز امام حسين)ع( با خداوند 

نمايان است.

و  امامت  موضوع  با  دزفول  الزهرا )س(  علمیه  مدرسه  مبلغان  نشست 
مهدویت برگزار شد.

حجت االسالم زارع مسئول بنياد مهدويت دزفول در اين نشست فلسفه خلقت را با توجه به آيات 
قرآن، عبادت و بندگی خواند و تصريح کرد: هدف از آفرينش، بندگی انسان است.

يعنی  اين هدف  افزود:  آفرينش  از  مورد هدف  در  به سخنان عالمه طباطبايی  استناد  با  وی 
عبوديت با بودن حتی يک نفر محقق می شود که اين امر با عبادت و بندگی خدا در تمام انبيا 

و اوليا و در زمان ما با عبادت و بندگی امام زمان )عج( تحقق می يابد .

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه الراضیه)س( 
اسدآباد با حضور امام جمعه

برگزاری نشست مبلغان
 در مدرسه الزهرا)س( دزفول
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اخبار مدارس
ديگر اولويت ها برای انتخاب همسر است.

برگزاری نشست شیعه شناسی
 در مدرسه کوثر)س( تهران

قيام  اهداف  موضوع  با  شيعه شناسی  ,نشست 
امام حسين)ع( در مدرسه علميه کوثر)س( تهران 

برگزار شد.
با  نشست  اين  در  دانشگاه  استاد  دزفولی  دکتر 
اشاره به اهداف قيام امام حسين) ع( تصريح کرد: 
حکومت  تشکيل  حسين)ع(  امام  قيام  از  هدف 
ائمه)ع(  و  انبيا  هدف  اساس  و  اصل  بلکه  نبود 

تبليغ دين و حفظ دين از انحرافات بود.
افزود:  احاديث  دقيق  مطاعه  بر  تاکيد  با  وی 
احاديث پيامبر)ص( نصف دين اسالم است، دين 
اسالم دو روی يک سکه است در يک رو قرآن و 

روی ديگر آن احاديث است.
احاديث  مطالعه  در  بايد  طالب  داد:  ادامه  وی 
آن  به  استناد  با  بتوانند  تا  کنند  تالش  بسيار 
شبهات و مسائل دينی را برای مردم تبين کنند. 

برگزاری نشست گفتمان دینی
 در مدرسه الزهرا)س( بافق

مقايسه  موضوع  با  دينی  گفتمان  ,نشست 
امام حسين)ع( و عرفان های نوظهور در  عرفان 

مدرسه علميه الزهرا)س( بافق برگزار شد.
دينی  امور  کارشناس  محدث  حجت االسالم 
عرفان های  تاريخچه  مورد  در  نشست  اين  در 

نوظهور به ايراد سخن پرداخت .
و دين های  معنويت  به  افزود: علل گرايش  وی 
و  يکسانی  از  خستگی  شدن ،  صنعتی  جديد 
از  يکی  داد:  ادامه  وی  است.  عقايد  تفتيش 
است  انديشه سوزی  نوظهور  عرفان  ويژگی های 

ولی عرفان امام حسين)ع( انديشه ساز است. 
امام  عرفان  گفت:  محدث  حجت االسالم 
است  وحی  از  پر  و  حماسه  ساز  پويا،  حسين)ع( 
ولی عرفان های کاذب انسان را تخريب و پر از 

سحر و جادو می کند.

برگزاری نشست مهارت هاي زندگي 
در مکتب اهل  بیت)ع( در مدرسه 

الزهرا)س( بندرعباس
مکتب  در  زندگي  مهارت هاي  ,نشست 
الزهرا)س(  علميه  مدرسه  همت  به  اهل  بيت)ع( 
غالمعلی  آيت اهلل  شد.  برگزار  بندرعباس 
نعيم آبادي نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان 
و امام جمعه بندرعباس در اين نشست با اشاره 
به موانع رشد انسان تصريح کرد: بزرگترين مانع 
در رشد انسان ها اين است که خود را از صحنه 
بيروني  عوامل  با  را  مشکالت  و  مي کنند  خارج 

بررسي مي کنند.
 وی افزود: در تربيت فرزند عنصر اصلي محبت 

جلسه تودیع و معارفه مدیر مدرسه 
با  سقز  فاطمه)س(  حضرت  علمیه 
شهر  این  مسئولین  از  شماری  حضور 

برگزار شد.
امنای  هيئت  رئيس  وحيدی  حجت االسالم 
اين  در  فاطمه)س( سقز  مدرسه علميه حضرت 
مراسم با اشاره به ويژگی های حوزه های علميه 
بايد  علميه  حوزه های  در  طالب  کرد:  تصريح 
عالوه بر پيشرفت تحصيلی در تهذيب نيز پيش 
کريمه  اخالق  به  متخلق  را  خود  و  باشند  رو 

کنند.
حجت االسالم محمد صالحی مدير حوزه علميه 
نشست  اين  ادامه  در  کردستان  استان  خواهران 
گفت: حوزه های علميه و طالب در نشر معارف 
مدرسه  کار  و  هستند  مسئول  جامعه  در  دينی 
علميه حضرت فاطمه)س( سقز به دليل موقعيت 
منطقه و اينکه در بين مردمان اهل تسنن هستند 

به مراتب سخت تر و حساس تر است.
وی در ادامه از زحمات و تالش های مستمر ليال 
خديجه  و  تشکر  14ساله  خدمت  طول  در  راثی 
علميه  مدرسه  جديد  مدير  عنوان  به  را  عبدی 

حضرت فاطمه)س( سقز معرفی کرد.

مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
سوسنگرد  خدیجه کبری)س(  علمیه 
مبلغان  تبلیغ  روش  آموزش  همایش 

برگزار شد. 
و  حوزه  استاد  حائری  يونس  حجت االسالم 
نويسنده در اين همايش در مورد روش صحيح 
انگيزه های مبلغ در تبليغ ، آداب  تبليغ، اهداف و 

تبليغ و روش های تبليغ به ايراد سخن پرداخت.
باال ،  علمی  توان  دارای  بايد  مبلغان  افزود:  وی 
و  اهل بيت )ع(  به  توسل  عمل،  در  اخالص 
تبليغ صحيح  به  بتوانند  تا  باشند  مخاطب شناس 

دين بپردازند.

برگزاری مراسم 
تودیع و معارفه 

مدیر مدرسه حضرت 
فاطمه )س( سقز

برگزاری 
همایش روش تبلیغ 
مبلغان در مدرسه 
خدیجه کبری)س( 

سوسنگرد

استان گلستان در  علمیه خواهران  تبلیغ حوزه  سومین جلسه کارگروه 
مدرسه صدیقه فاطمه)س( گرگان برگزار شد.

حجت االسالم علی غفاری مدير منطقه پنج حوزه های علميه خواهران در اين کارگروه خطاب 
به بانوان جامعه تصريح کرد: زنان از جمله اقشاری هستند که به مسائل فرا مادی و امور معنوی 

اقبال بيشتری دارند.
وی افزود: بر اساس آموزه های دين اسالم، زن سکان دار تربيت دينی جامعه است که هنجارها، 

ناهنجاری ها و تربيت فرزندان در دست او است.
وی ادامه داد: اگر ما در اين اتاق فکر امور تبليغ، زن را به سوی اين معنای واقعی هدايت نمائيم 

به وظيفه خود به درستی عمل کرده ايم.
جبهه  در  مردان  کنار  در  عاشورا  واقعه  در  گفت:  خواهران  علميه  پنج حوزه های  منطقه  مدير 
حق و باطل، زنان نقش مهی را ايفاء می نمودند و در حقيقت پشت سر هر مرد بزرگ يک زن 

بزرگ وجود دارد.
وی با اشاره به مصوبات دومين کارگروه تبليغ در خصوص چارچوب کلی امر تبليغ اظهار داشت: 
بايد بر روی کليات چارچوب و ارکان امر تبليغ تبادل نظر و اصالحات الزم صورت گيرد تا به 

يک جمع بندی نهايی دست يابيم و سپس به جزئيات و عناصر آن بپردازيم.
حجت االسالم غفاری ادامه داد: يکی از عناصر امر تبليغ بحث محتوا است که بايد به دنبال 
ايجاد کارگروه برای تهيه محتوای تخصصی امور بانوان در امر تبليغ باشيم و در اين زمينه بايد 

برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در نظر بگيريم.

برگزاری جلسه کارگروه تبلیغ 
حوزه علمیه خواهران استان گلستان

جلسه کارگروه تبلیغ حوزه علمیه خواهران استان البرز با حضور اعضای 
این کارگروه در محل مدیریت حوزه علمیه خواهران این استان برگزار 

شد.
با  اين جلسه  در  البرز  استان  بنی احمدی مدير حوزه علميه خواهران  ابوالفضل  حجت االسالم 
اشاره به عوامل موفقيت در تبليغ علوم اسالمی تصريح کرد: برای توفيق در امر تبليغ بايد نياز 
سنجی الزم با توجه به ظرفيت و توانمندی حوزه علميه خواهران و نياز های اساسی استان در 

حوزه دين و فرهنگ، صورت پذيرد.
وی افزود: برنامه ريزی و اجرای دوره هايی با رويکرد مهارت افزايی، با هدف انتقال مفاهيم دينی 

با شيوه ای کارآمد در کارگروه تبليغ ضروری است.
مدير حوزه علميه خواهران استان البرز به روز رسانی اطالعات سياسی مبلغان را امری پراهميت 
دانست و افزود: شناسايی دوره های تخصصی مورد نياز مبلغان، ايجاد خبرنامه از فعاليت های 
آنها و جمع آوری گزارش کار مبلغان و ارزيابی تبليغ آنها در سطح استان از مواردی است که در 

مديريت استان بايد به صورت جدی پيگيری شود.

برگزاری جلسه کارگروه تبلیغ
 در حوزه علمیه خواهران استان البرز
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است که اگر نياز فرزند به محبت از غذاي مادي 

بيشتر نباشد کمتر نخواهد بود.

برگزاری نمایشگاه کاروان بصیرت
 در مدرسه فاطمیه )س( یاسوج

امام  شهادت  عزاداری  ايام  با  ,همزمان 
حسين)ع( نمايشگاهی با عنوان کاروان بصيرت 
در مدرسه علميه فاطميه )س( ياسوج برگزار شد.

علميه  مدرسه  مدير  رضوی  فاطمه السادات 
برگزاری  به  اشاره  با  ياسوج  فاطميه )س( 
اين مدرسه علميه  نمايشگاه کاروان بصيرت در 
غرفه  پنج  دارای  نمايشگاه  اين  کرد:  تصريح 
نهی  و  معروف  به  امر  انتظار،  غرفه های  شامل 
از منکر، حجاب و عفاف، شهدا، دشمن شناسی و 

ياران امام حسين )ع( است.
وی افزود: با توجه به لزوم ايجاد شعور حسينی در 
نمايشگاه  اين  برپايی  با  ميان عزاداران همزمان 
علل  موضوع  با  روضه خوانی  و  عزاداری  مراسم 

قيام امام حسين )ع( برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب
 در مدرسه رضویه خمینی شهر

علميه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
و  کتاب  نمايشگاه  خمينی شهر  رضويه  خواهران 

کتابخوانی در اين مدرسه علميه برگزار شد.
رضويه  علميه  مدرسه  مدير  پريشاني  فرشته 
خمينی شهر با اشاره به برگزاری نمايشگاه کتاب 
در اين مدرسه علميه تصريح کرد: اين نمايشگاه 
دستاوردهای  و  برگزار  کتاب  هفته  با  همزمان 
آن  در  اسالمی  نرم افزارهای  و  پژوهشی طالب 
ارائه شد. وی افزود: هدف از بر پايی اين نمايشگاه 
چه  هر  آشنايی  و  کتاب خوانی  فرهنگ  اشاعه 
نرم افزارهای  جديد،  کتاب های  با  طالب  بيشتر 

اسالمی و دستاوردهای پژوهشی طالب بود.

برگزاری دوره کامل آموزش
 احکام از سوی حوزه علمیه 

خواهران استان یزد
,به همت مديريت حوزه علميه خواهران استان 
يزد دوره کامل آموزش احکام در مدرسه علميه 

الزهرا)س( يزد برگزار شد.
علميه خواهران  فرهنگی حوزه  معاون  حسن پور 
کامل  دوره  برگزاری  به  اشاره  با  يزد  استان 
آموزش احکام تصريح کرد: اين دوره با تدريس 
حوزه  مدير  محمدی  سيد ناصر  حجت االسالم 
اساتيد  شرکت  با  و  يزد  استان  هواهران  علميه 
اين  مدارس  دانش آموختگان  و  مبلغان  احکام، 

استان برگزار شد. 
وی افزود: الزم است اساتيد احکام مدارس علميه 
خواهران با ارتقا دانش فقه بتوانند طالبی مستعد 
در اين زمينه را پرورش دهند تا در آينده مبلغان 

نشست اعتقادی با موضوع عوامل و 
موانع عزتمندی در سیره عاشورائی با 
علمیه  مدرسه  در  مردم  عموم  حضور 

حضرت زینب)س( یزد برگزار شد. 
دينی  مسائل  کارشناس  رايگان  حجت االسالم 
و  شهادت  بال  دو  به  اشاره  با  نشست  اين  در 
انتظار در مکتب تشيع تصريح کرد: وجود حماسه 
از  مهدی)عج(  حضرت  قيام  و  حسين)ع(  امام 

مهم ترين ويژگی های مکتب تشيع است. 
وی عوامل عزت را بر اساس روايات به سه دسته 
از  عبارتند  دسته  سه  اين  افزود:  و  کرد  تقسيم 
عزت  عوامل  مهم ترين  از  که  بندگی  و  اطاعت 
است، تقوا که نگه  دارنده چهار چوب های فکری 
و عقيدتی است و تمسک به قرآن و اهل بيت)ع( 

که همان واليت مداری است.

موضوع  با  زینبیون  همایش 
علمیه  مدرسه  در  اندیشه  ناب ترین 

صدیقه کبری )س( بهار برگزار شد. 
سپاه  فرمانده  ابوحمزه  غالمعلی  سردار 
انصار الحسين)ع( همدان در اين همايش با اشاره 
کرد:  تصريح  بسيجيان  خطير  رسالت های  به 
اولين وظيفه طالب بسيجی کسب علم، شناخت 

و معرفت است .
پاکسازی  دل ،  تزکيه  قلب ،  طهارت  افزود:  وی 
روح   و مراقبت از خود برای طالب بسيجی بسيار 

حائز اهميت است .
همدان  استان  انصار الحسين)ع(  سپاه  فرمانده 
طالب بسيجی را به داشتن بصيرت توصيه کرد 
بسيجيان  اصلی  وظايف  از  بصيرت  داد:   ادامه  و 
بصيرت  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  و  است 
تقوا و اخالص می آورد. ابوحمزه يکی از مهمترين 
محورهای بصيرت را اطاعت از واليت دانست و 
گفت: هر کس می خواهد راه را گم نکند نه بايد 
جلو بيفتد نه عقب بماند زيرا در هر دو حالت دچار 

ضاللت می شود.

برگزاری نشست 
عوامل و موانع عزتمندی 

در سیره عاشورایی در 
مدرسه حضرت زینب )س( 

یزد

برگزاری 

همایش زینبیون 

در مدرسه 

صدیقه کبری)س( بهار

علمیه  مدارس  طالب  ویژه  نویسی  وبالگ  آموزشی  کارگاه  اولین 
خواهران استان مازندران با همکاری دفتر فناوری اطالعات مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران در مدرسه علمیه الزهرا)س( بابل برگزار شد.
برگزاری  به  اشاره  با  خواهران  علميه  پنج حوزه های  منطقه  مدير  غفاری  علی  حجت االسالم 
کارگاه آموزشی وبالگ نويسی در استان مازندران تصريح کرد: اين کارگاه آموزشی وبالگ نويسی 

طالب استان مازندران با حضور بيش از 50 وبالگ نويس شرق مازندران برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری اين کارگاه، آموزش سامانه کوثر بالگ، آشنايی با ابزارهای تبليغ 

در فضای مجازی و ضرورت وبالگ نويسی دينی بود.
علت  خصوص  در  خواهران  علميه  حوزه های  رسانی  اطالع  پايگاه  مدير  جليلی  محمدتقی 
آگاهی  و  اطالعات  ارتقاء سطح  آموزشی جهت  کارگاه  اين  داشت:  اعالم  دوره  اين  برگزاری 
طالب  در زمينه فناوری های روز و امکانات فضای مجازی و ارتقاء دانش طالب در استفاده 
از ابزازهای نوين تبليغی از جمله وبالگ، وب سايت، شبکه اجتماعی و ...  و همچنين تربيت 
طالب به منظور توليد محتوای الکترونيکی با رويکرد نشر معارف اسالمی جهت ارائه در فضای 

مجازی برگزار گرديد.
و  يزد  اصفهان،  استان های  در  نويسی  وبالگ  آموزشی  کارگاه  دوره  اولين  کرد:  تصريح  وی 
مازندران برگزار گرديده و طبق برنامه ريزی انجام شده در استان های تهران، شيراز، گلستان و 

خوزستان انجام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در پايان اين دوره به تمام شرکت کنندگان گواهی وبالگ نويسی اعطاءو 

برای کسانی که فاقد وبالگ در سامانه کوثر بالگ هستند، وبالگ ايجاد خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی وبالگ نویسی
 در استان مازندران

علمیه  حوزه  مدیریت  در  روز  سه  مدت  به  خطابه  فن  تکمیلی   دوره 
خواهران استان اصفهان برگزار شد.

حجت االسالم سيد مهدی ابطحی مدير حوزه  علميه خواهران استان اصفهان در اين دوره خطاب 
به مبلغين گفت: هدف مبلغان دينی رضای خداوند است و کسی که می خواهد در راه تبليغ گام 

بردارد بايد سعه صدر داشته باشد و سختی های اين راه را تحمل کند.
وی افزود: افرادی که باعث ايجاد فرقه های منحرف از دين شدند کسانی بودند که از هوای 

نفس ، پول و مقام پيروی کردند و گمراه شدند.
مدير حوزه  علميه خواهران استان اصفهان ادامه داد: نقش و تاثير گذاری بانوان در تبليغ دين 
نسبت به برداران بيشتر است.وی با اشاره فعاليت طالب در سامانه وبالگ مدارس گفت: فضای 
مجازی يکی از بهترين راه های فعاليت در عرصه تبليغ است.  صديقه بهشتی معاون فرهنگی 
مديريت حوزه علميه خواهران استان اصفهان هدف از برگزاری اين دوره را تربيت مربيان فن 
خطابه بيان کرد.وی افزود: تعدادی از متربيان شرکت کننده در دوره منبر ارائه داده و مورد نقد 

و بررسی قرار گرفتند.

برگزاری دوره تکمیلی فن خطابه در مدیریت 
حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
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شرعی  سواالت  به  پاسخوگويی  جهت  خوبی 

داشته باشيم .
 

برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( کنگان 

,هم زمان با هفته کتاب و کتاب خوانی نمايشگاه 
علميه   مدرسه  در  محرم  ياوران  عنوان  با  کتاب 

فاطمه الزهرا)س( کنگان برگزار شد.
فاطمه  علميه  مدرسه  مدير  موسوي  سيده زهرا 
الزهرا)س( کنگان با اشاره به برگزاری نمايشگاه 
اين  کرد:  تصريح  علميه  مدرسه  اين  در  کتاب 
بصيرت  فرهنگ سازی  محوريت  با  نمايشگاه 

عاشورايی در اين مدرسه علميه برگزار شد.
وی به موضوعات کتب اين نمايشگاه اشاره کرد 
کتب  ديجيتالی،  آثار  نمايشگاه  اين  در  افزود:  و 
جيبی، کتب مرجع با موضوعات امام حسين)ع( 
و  کامپيوتر  آموزش  روانشناسی،  عاشورا،  قيام  و 
کتب مباحث خانواده در معرض ديد عموم قرار 

گرفت.
 

برگزاری نمایشگاه کتاب عاشوراییان 
در مدرسه حضرت زهرا)س( میبد

علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
کتاب  نمايشگاه  ميبد  زهرا )س(  حضرت 
عاشوراييان برگزار شد. مريم السادات نبوی مدير 
اشاره  با  ميبد  زهرا)س(  حضرت  علميه  مدرسه 
اين  نمايشگاه کتاب عاشوراييان در  به برگزاری 
مدرسه علميه تصريح کرد: اين نمايشگاه با 70 
عنوان کتاب در 150 جلد برگزار شد. وی افزود: 
فرهنگ  اشاعه  نمايشگاه  اين  برپايی  از  هدف 
در  آگاهی طالب  بردن سطح  باال  کتاب خوانی، 
سطوح فرهنگی و تربيتی و افزايش بصيرت آنها 
در راستای فرهنگ عاشورايی بود. وی ادامه داد: 
در اين نمايشگاه کتاب هايی با موضوعات مذهبی 
و عرفانی همچون صحيفه مهدی، قرآن در نگاه 
معصومان ، احاديث قدسی ، عاشورا رستاخيز، عقل 

و انديشه دينی و... ارائه شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب 
در مدرسه الزهرا )س( بندرعباس

کتاب خواني  و  کتاب  هفته  با  ,هم زمان 
الزهرا)س(  علميه  مدرسه  در  کتاب  نمايشگاه 
مدير  باقري زاده  اشرف  شد.  برگزار  بندرعباس 
با اشاره به  الزهرا)س( بندرعباس  مدرسه علميه 
علميه  مدرسه  اين  در  کتاب  نمايشگاه  برگزاری 
تصريح کرد: اين نمايشگاه با 120 عنوان کتاب 
در موضوعات ديني، مذهبي، احکام، طب سنتي، 
و  رايانه  پزشکي،  فرزندان،  تربيت  همسرداري، 

آشپزي با 20درصد تخفيف برگزار شد.
وی افزود: اين نمايشگاه با هدف تشويق طالب 

و احياي فرهنگ کتاب خواني برگزار شد.

تربیتی  فرهنگی  معاونت  همت  به 
خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 
استان سمنان دوره خبر نویسی رابطین 
خبری مدارس این استان برگزار شد .

تربيتی  فرهنگی  معاون  کمش کمر  معصومه 
با اشاره به  حوزه علميه خواهران استان سمنان 
برگزاری دوره خبر نويسی رابطين خبری  مدارس 
اين استان تصريح کرد: اولين دوره خبرنويسی با 
هدف ارتقاء توان خبری رابطين خبری مدارس با 
حضور 31  نفر و به مدت  دو روز در محل اين 

مديريت برگزار شد .
سر  مورد  در  آموزشی  دوره  اين  در  افزود :  وی 
فصل های خبر نويسی ، مصاحبه و گزارش نويسی 

بحث و تبادل نظر شد.
رابطين  حضور  با  دوره  اين  است  ذکر  به  الزم 
آموزش  موسسه های  و  علميه  مدارس  خبری 
عالی حوزوی شهرهای سمنان، شاهرود ، دامغان ، 

گرمسار ، بسطام و سرخه برگزار شد .

مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  به 
نمایشگاه  ساری  الزهرا)س(  علمیه 
در  طالب  پژوهشی  دستاوردهای 
مصالی نماز جمعه ساری برگزار شد. 

علميه  مدرسه  مدير  خاتمی  عطيه  سيد ه 
الزهرا)س( ساری با اشاره به برگزاری نمايشگاه 
دستاورد های پژوهشی طالب اين مدرسه علميه 
تصريح کرد: هم زمان با روز کتاب و کتابخوانی 
نمايشگاهی از دستاوردهای پژوهشی طالب در 

مطالی نماز جمعه اين شهر برگزار شد. 
وی افزود: در اين نمايشگاه دستاوردهای طالب 
از قبيل مقاالت درسی و نشريه مدرسه به نمايش 

گذاشته شد . 
مسابقه  نمايشگاه  اين  حاشيه  در  داد :  ادامه  وی 
کتاب و کتابخوانی با موضوع منتظران عاشورايی 

برای نمازگزاران و طالب برگزار شد.

برگزاری دوره 

خبر نویسی رابطین 

خبری مدارس علمیه 

خواهران استان سمنان

برگزاری نمایشگاه 
دستاوردهای 

پژوهشی طالب 
مدرسه الزهرا)س( 

ساری

علمیه  مدرسه  در  البرز  استان  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  جلسه 
بقیع کرج برگزار شد.

حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی مدير حوزه علميه خواهران استان البرز در اين نشست با 
اشاره به اهداف تشکيل گروه های علمی تصريح کرد: گروه های علمی با هدف ايجاد بانک 
سواالت، وحدت رويه در طراحی سواالت، بررسی و تحليل موانع، مشکالت آموزشی و ارائه 

راه کار مناسب برای رفع آنها در حال تشکيل است.
وی افزود: شورای علمی پژوهشی بايد محل سياست گذاری و هدفمند سازی بر اساس نياز 

استان البرز و توانمندسازی حوزه علميه خواهران باشد.
وی به استعداد يابی از ميان طالب در حوزه رسانه خبری توسط مديران مدارس تاکيد کرد و 
گفت: در راستای تحقق امر معرفی حوزه علميه خواهران دوره آموزش خبر نويسی در محل 
مديريت حوزه علميه خواهران استان البرز برگزار شد تا طالب با نحوه خبر نويسی و پردازش 

خبر به صورت تخصصی آشنا شوند.
مدير حوزه علميه خواهران استان البرز با بيان اينکه حوزه علميه خواهران در زمينه پژوهش 
و  استان  نيازهای  سوی  به  پايان نامه ها  هدايت  با  ساخت:  خاطرنشان  دارد  بااليی  ظرفيت 

ارتقاء کيفی آنها می توان اين قوه را به شکوفايی رساند.

برگزاری جلسه مدیران مدارس 
علمیه خواهران استان البرز

کارگاه آموزشی کتابداران مدارس علمیه منطقه پنج حوزه های علمیه 
بنت الهدی  شهیده  و  محمودآباد  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  خواهران 

علی آباد برگزار شد.
در  حوزوی  کتابخانه های  نقش  به  اشاره  با  کارگاه  اين  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  تقی پور 
فعاليت های علمی تصريح کرد: کتابخانه هاي حوزوي نقش مؤثري در حمايت و پشتيباني از 

فعاليتهاي هاي پژوهشي، تحقيقاتي، آموزشي، تبليغي و تهذيبي طالب دارند.
شورايي  حوزوي ،  کتابخانه هاي  در  مديريت کالن  و  سياست گذاري  با  می توان  افزود:  وی 
حوزه  علمي  مدارک  و  اسناد  مراکز  و  کتابخانه ها  سياست گذاري  عالي  شوراي  نام  به  را 

شود.  تاسيس 
وی ادامه داد: برنامه ريزي تأسيس، توسعه و تجهيز کتابخانه ها، تدوين پيش نويس نظام جامع 
کتابخانه ها و مراکز اسناد حوزه هاي علميه، ارزيابي وضعيت کتابخانه ها، رتبه بندي و برنامه ريزي 
اين  وظايف  از جمله شرح  نيازسنجي  جامع  نتايج  براساس  مطلوب  به وضعيت  رسيدن  براي 

شورا است.
کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  خواهران  علميه  حوزه های  پنج  منطقه  پژوهش  معاون  اردشيری 
و چگونگی  کتابداران  موضوع سيمای  با  آموزشی  جلسه  اين  کرد:  تصريح  کتابدارن  آموزشی 

خدمات دهی  آنها در کتابخانه های مدارس علميه برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی کتابداران 

مدارس منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران 
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برگزاری همایش آموزش روش 

تبلیغ در مدرسه خدیجه کبری)س( 
سوسنگرد

,همايش آموزش روش تبليغ به همت مدرسه 
سوسنگرد  خديجه کبری)س(  حضرت  علميه 
برگزار شد.حجت االسالم يونس حائری نويسنده 
روش  مورد  در  همايش  اين  در  حوزه  استاد  و 
در  مبلغ  انگيزه های  و  اهداف  تبليغ ،  صحيح 
عزاداری  نبايدهای  و  بايد  و  تبليغ  آداب  تبليغ ، 
بايد  مبلغان  افزود:  وی  پرداخت.  ايراد سخن  به 
دارای توان علمی باال  ، اخالص عمل و توسل به 
اهل بيت )ع( و مخاطب شناس باشند تا بتوانند به 

تبليغ صحيح دين بپردازند.

برگزاري نشست اهمیت کتاب و 
کتاب خواني در مدرسه الزهرا)س( 

اندیمشک
علميه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
و  کتاب  اهميت  نشست  انديمشک  الزهرا)س( 

کتابخواني در اين مدرسه علميه برگزار شد.
و  استاد  فيض پور  احمد رضا  حجت االسالم 
به  اشاره  با  نشست  اين  در  حوزه  پژوهشگر 
شهيد  و  اميني   عالمه  چون  علمايي  زندگاني 
در  پژوهش  و  مطالعه  مطهري)ره( تصريح کرد: 
جلب  راه هاي  از  يکي  و  عبادت  ديني،  عرصه 
مطالعه  افزود:  وی  است.  ائمه اطهار)ع(  عنايت 
تدريجي  و  است  جان  آرامش  و  روح  غذاي 
بودن، تندخواني و برنامه ريزي از اصول موفقيت 
و  جامع نگري  داد:  ادامه  وی  است .  مطالعه  در 
تند خواني در مطالعه براي فرد ايجاد ذوق مي کند 

و از کسالت در مطالعه جلوگيري مي کند.

برگزاري همایش حجاب
 و دعوت به آن چگونه در مدرسه 

حضرت نرگس)س( جهرم 
در  چگونه  آن  به  دعوت  و  حجاب  ,همايش 
مدرسه علميه حضرت نرگس )س( جهرم برگزار 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  نيلچی زاده  فروغ  شد. 
به  نشست  اين  در  خانواده  امور  کارشناس  و 
چگونگی نوع پوشش طالب در محافل عمومی 
و خانوادگی اشاره کرد و گفت: برای موفقيت در 
امر به معروف و نهی از منکر بايد با اخالق، سعه 
صدر و روی خوش برخورد کرد تا تأثيرگذار بود. 
وی افزود: اگر شخص خودش اهل انجام معروف 
و دوری از منکر باشد يقينا بر ديگر افراد جامعه 

تاثيرگذار خواهد بود.

دیدار طالب مدرسه حضرت 
زینب )س( آران و بیدگل با امام 

جمعه این شهر 
طالب  از  شماری  بسيج  هفته  با  زمان  ,هم 

علمیه  حوزه  تبلیغ  کارگروه  جلسه 
حضور  با  مازندران  استان  خواهران 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  اعضا 

محمودآباد برگزار شد.
پنج  منطقه  مدير  غفاری  علی  حجت االسالم 
حوزه های علميه خواهران در اين جلسه با اشاره 
تبليغ  چهارچوب  کرد:  تصريح  تبليغ  ارکان  به 
دارای ارکانی است که شامل مبلغ، محتوا، ابزار، 
شيوه، جامعه هدف و هدف می باشد که اين شش 
دارای  کدام  هر  و  هستند  هم  عرض  در  ضلع 

اعضا، ساختار و هدف جداگانه ای است.
وی افزود: محتوای تبليغ بايد توسط متخصصين 
و  دينی  قرآنی،  آموزه های  به  توجه  با  حوزوی 
متون مستند و معتبر تهيه، چينش و قالب بندی 

شود و سپس در اختيار مبلغين قرار گيرد.
در  خواهران  علميه  حوزه های  پنج  منطقه  مدير 
پايان در مورد دو کار بلند مدت و کوتاه مدت برای 

مبلغين به ايراد سخن پرداخت. 

علمیه  حوزه  مدیریت  همت  به 
خواهران استان چهارمحال وبختیاری 
نشست مشترک مدیران مدارس علمیه 
این  محل  در  استان  این  خواهران 

مدیریت برگزار شد.
معاون  ابراهيميان  رسول  حجت االسالم 
علميه  حوزه های  مديريت  مرکز  شهرستان های 
ويژه  نقش  مورد  در  نشست  اين  در  خواهران 
ايراد  به  آنها  از  طالب  تأثيرپذيری  در  مديران 

سخن پرداخت.
وی افزود: مديران بايد جايگاه خود را بدانند چرا 
مديران  عملکرد  نحوه  از  مدارس  امور  همه  که 

سرچشمه می گيرد.
وی ادامه داد: رفتار طالب ، اساتيد، احترام متقابل 
و کرامت نفسی که مد نظر تحصيل در حوزه های 
خاص  جايگاه  اين  حفظ  به  منوط  است  علميه 

است و با سرمايه اخالص  محقق خواهد شد.

برگزاری کارگروه 

تبلیغ حوزه علمیه 

خواهران

 استان مازندران

برگزاری نشست 

مدیران مدارس 

علمیه خواهران استان 

چهارمحال وبختیاری

اولین نشست ارایه سبک زندگی دینی اسالمی با حضور همسران طالب 
در مدرسه علمیه قدسیه بهشهر برگزار شد.

حجت االسالم علی غفاری مدير منظقه پنج حوزه های علميه خواهران در اين نشست هدف از 
خلقت انسان را عبوديت و بندگی عنوان و تصريح کرد: برتری انسان ها نزد خداوند در تقوا است 

که معيار درجه در آخرت تقوا و پرهيزکاری در دنيا است.
وی افزود: خلقت زوج زوج از طرف خداوند آيت و نشانه است که اين نشانه ها برای افرادی 

است که تفکر می کنند. 
وی به سخنان امام خمينی) ره( در مورد بانوان اشاره کرد و گفت: زنان نيمی از جامعه را تشکيل 

می دهند و تربيت کننده نيمی ديگر از افراد جامعه هستند. 
در  که  است  خانواده  در  آرامش  وجود  دريادل  و  بزرگوار  خانواده  داشتن  داد: الزمه  ادامه  وی 

خانواده ملتهب هرگز رشد و پويايی احساس نخواهد شد.
افراد  متزلزل  خانواده های  که  است  خانواده  از  ناشی  اجتماعی  ناهنجاری  علل  گفت:  غفاری 

ناهنجار را وارد اجتماع می کنند.
مدير منطقه پنج حوزه های علميه خواهران خاطر نشان ساخت: آموزه های دينی نقشه راه است 

که حوزه های علميه وظيفه انتقال و آموزش اين آموزه ها را در جامعه دارند.
اهل بيت)ع(  و  پيامبر  سيره  و  احاديث  قرآن،  دينی  آموزه های  منابع  مهم ترين  افزود:  وی 

است.

برگزاری نشست ارائه سبک زندگی 
دینی اسالمی در مدرسه قدسیه بهشهر

علمیه  مدرسه  در  خودشناسی  موضوع  با  دینی  گفتمان  نشست 
الزهرا )س( بافق برگزار شد.

اشاره  با  اين نشست  در  بافق  تبليغات اسالمی  اداره  فرهنگی  معاون  حجت االسالم جاللی 
در  را  نفس  تزکيه  که  کسی  کرد:  تصريح  نفس  تزکيه  و  خودشناسی  مورد  در  احاديثی  به 

زندگی خود سرلوحه کار خود قرار دهد رستگار خواهد شد.
وی افزود: انسان بايد هر گمشده ای را در خود پيدا کند تا به شناخت خدا برسد و تا انسان 

خود را نشناسد نمی تواند خدا را بشناسد .
وی ادامه داد: معرفت به ائمه اطهار )ع( نيز بدون معرفت نفس حاصل نمی شود و هر کس 

خود را بشناسد بهتر می تواند ديگران را بشناسد .
گفت:  و  کرد  اشاره  دنيا  در  انسان  وظايف  به  بافق  اسالمی  تبليغات  اداره  فرهنگی  معاون 
انسان گوهری در سرشتش دارد که او را اعظم مالئکه قرار داده است و وظيفه انسان در 

اين دنيا کنار زدن سياهی ها و خارج کردن گوهر خليفه الهی است .

خود شناسی  نشست  برگزاری 
در مدرسه الزهرا)س( بافق
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زينب )س(  علميه حضرت  مدرسه  بسيج  پايگاه 
ديدار  شهر  اين  جمعه  امام  با  بيدگل  و  آران 

کردند. 
حجت االسالم سيد محمد موسوی امام جمعه آران 
اشاره به خصوصيات  با  اين مراسم  بيدگل در  و 
بيدگل  آران و  بيدگل تصريح کرد:  آران و  شهر 
دارای حوزه های بسيج با نشاط مانند پايگاه بسيج 

حضرت زينب )س( است. 
وی افزود: اين شهر دارای رتبه اول ايثارگری با 
بيش از 700 شهيد است که در هشت سال دفاع 
مقدس همواره روحانيون آن در خط مقدم جبهه 

پيشگام بودند. 
مسائل  به  اشاره  با  بيدگل  و  آران  جمعه  امام 
طالب  بايد  گفت:  جامعه  تبليغی  و  فرهنگی 
مسائل  و  تبليغی  فرهنگی ،  امور  در  بسيجی 
سياسی جامعه فعال باشند. وی گفت: طالب در 
معرفت  بتوانند  بايد  نفس  تزکيه  و  تهذيب  کنار 
جامعه  ضروری  مسائل  در  را  سياسی  تحليل  و 

ارائه کنند.

دیدار طالب مدرسه کریمه 
اهل بیت)ع( تهران از آسایشگاه 

معلوالن
,مراسم ديدار شماری از طالب مدرسه علميه 
معلولين  آسايشگاه  از  تهران  اهل بيت)ع(  کريمه 

جسمی و ذهنی برگزار شد.
مدرسه  فرهنگی  معاون  فاطمی  سادات  زهره   
علميه کريمه اهل بيت)ع( تهران با اشاره به ديدار 
شماری از طالب اين مدرسه علميه از آسايشگاه 
معلولين جسمی و ذهنی تصريح کرد: تعداد 15 
از  اين مدرسه  به همراه مسئولين  از طالب  نفر 
آسايشگاه معلولين جسمی و ذهنی نارمک ديدن 

کردند. 
وی افزود: هدف از اين بازديد عيادت از بيماران 
جسمی و ذهنی بود چرا که عيادت از اين افراد 
فريضه ای است که خداوند بر عهده هر مسلمانی 

نهاده است. 

برگزاري نشست حضرت زینب )س( 
بزرگ والیتمدار تاریخ در مدرسه 

حضرت زینب)س( مهران
زينب)س(  موضوع حضرت  با  دينی  ,گفتمانی 
بزرگ واليتمدار تاريخ در مدرسه علميه حضرت 

زينب)س( مهران برگزار شد.
در  دينی  امور  کارشناس  احمدی  حجت االسالم 
اين نشست با اشاره به نقش حضرت زينب )س( 
در واقعه عاشورا تصريح کرد: حضرت زينب)س( 
روز  واقعه  از  بعد  که  زيادی  مصائب  وجود  با 
عاشورا اتفاق افتاد با ايراد سخنرانی در مکان ها 
و زمان های مختلف به ايفای نقش تاريخی خود 

پرداخت.

همایش  بسیج  هفته  با  هم زمان  
زینبیون در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا 

اطهر)س(ایالم برگزار شد.
حجت االسالم محمد تقی لطفی نماينده ولی فقيه 
همايش  اين  در  ايالم  جمعه  امام  و  استان  در 
بسيج را شجره طيبه عنوان و تصريح کرد: يکی 
از ارکان پيروزی انقالب اسالمی ايران در مقابل 
استکبار جهانی فداکاری و تالش های بسيجيان 
ابعاد  همه  در  اسالم  دشمنان  افزود:  است.وی 
سياسی و تبليغاتی در تالش هستند که تفکرات 
بسيج را از جوانان دور کنند که اگر موفق شوند 
ادامه  وی  می رسند.  آرزوهايشان  از  بسياری  به 
داد: برای ملت ما بسيج يک ارزش، آرمان و حتی 
همه  در  بسيجی  خواهران  که  است  آرزو  يک 
عرصه ها حضور پيدا کنند و با يک باور زينب وار 
استان  در  فقيه  ولی  نماينده  شوند.  عرصه  وارد 
ويژگی های  مهم ترين  از  کرد:  تصريح  ايالم 
طالب بسيجی به روز بودن و شناخت خطرهايی 

که جامعه اسالمی را تهديد می کند است.  

نقش  بررسی  و  تحلیل  نشست 
عاشورا  قیام  در  زینب )س(  حضرت 
مسجد  الزهرا )س(  علمیه  مدرسه  در 

سلیمان برگزار شد.
و  تهران  جمعه  امام  خاتمی  احمد  سيد  آيت اهلل 
اشاره  با  نشست  اين  در  رهبری  خبرگان  عضو 
رأس  در  کرد:  تصريح  عاشورا  نهضت  ابعاد  به 
نهضت عاشورا، امام حسين )ع( قرار داشت و در 
اسيران و  آخر  امام)ع( و در  ياران  بعدی  مراحل 
شهدای کربال مديريت امام سجاد)ع( و حضرت 
زينب )س(. وی به نقش حضرت زينب کبری )س( 
به طالب  و خطاب  اشاره کرد  واقعه عاشورا  در 
بانوان  بين  در  دينی  زندگی  سبک  ارائه  گفت: 

جامعه برعهده خواهران مبلغه است.
فاطمه )س(  حضرت  را  زينب )س(  حضرت  وی 
دوم عنوان کرد و افزود: يکی از داليل ماندگاری 

واقع کربال وجود حضرت زينب )س( بود.  

برگزاری همایش 
زینبیون در مدرسه 

فاطمه الزهرا اطهر )س( 
ایالم

برگزاری نشست 
نقش

 حضرت زینب )س( 
در قیام عاشورا 

در مدرسه الزهرا)س( 
مسجد سلیمان 

مدرسه  طالب  جمع  در  قروه  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  مسئول 
احادیث  و  قرآن  باید  طالب  گفت:  شهر  این  زینب)س(  حضرت  علمیه 

اهل بیت)ع( انس داشته باشند.
و  وظايف  به  اشاره  با  قروه  علميه  حوزه های  خدمات  مرکز  مسئول  يوزباشی  حجت االسالم 
شئونات طلبگی تصريح کرد: طالب بايد اعتقادات دينی و معنوی خود را باور داشته باشند و به 
آنها در زمينه آموزشی، عملی و اخالقی ملتزم باشند. وی افزود: اگر طالب با قرآن و احاديث 
اهل بيت)ع( انس داشته باشند روزی مادی و معنوی آنها از طرف خداوند متعال تامين خواهد 
شد. حجت االسالم يوز باشی در ادامه در مورد تبيين فعاليت های مرکز خدمات حوزه های علميه 

به ايراد سخن پرداخت.

مسئول مرکز خدمات حوزه های علمیه قروه:

طالب باید با قرآن و احادیث اهل بیت)ع(
انس داشته باشند

علمیه  مدرسه  در  کتابشناسی  تخصصی  نشست  کتاب  هفته  با  هم زمان 
الراضیه)س( اسدآباد برگزار شد.

و  نگارش  جايگاه  و  ارزش  مورد  در  نشست  اين  در  کتاب  مولف  و  نويسنده  مرادعلی شمس 
پژوهش با استناد به آيات و روايات ائمه معصومين )ع( به ايراد سخن پرداخت.

وی با اشاره به روايتی از رسول اکرم )ص( در مورد اهميت نگارش تصريح کرد: علم را با نوشتن 
در بند کنيد زيرا در آينده مردم جز به کتاب هايشان با چيزی ديگری انس نمی گيرند.

فهم  فراوان،  کنجکاوی  ديگران،  نظرهای  و  اقوال  به  نسبت  داشتن  علمی  ترديد  افزود:  وی 
از  انعطاف پذيری  و  استنباط  و  تضمين  قوه  بردن  کار  به  فکری،  وحدت  دور انديشی،  عميق، 

مهم ترين ويژگی های يک محقق است.
شمس به آفات تحقيق کردن اشاره کرد و افزود: داشتن حب و بغض به موضوع، عدم دسترسی 

به تمام اطالعات الزم، عاميانه سازی و تعصبات قومی از جمله آفات تحقيق است .

برگزاری نشست تخصصی کتابشناسی
 در مدرسه الراضیه)س( اسد آباد

نشست تربیتي با موضوع سبک زندگی اسالمی در مدرسه علمیه حضرت 
زهرا )س( احمدآباد برگزار شد. 

موسوي کارشناس مشاوره و مربي تربيتي در اين نشست در مورد ابعاد مختلف سبک زندگي 
اسالمي به ايراد سخن پرداخت. وی افزود: قلب انسان در اول خلقت نوراني و دست نخورده 
است که با حسن عمل و بندگي نورش بيشتر خواهد شد. موسوي کليد آداب اخالقي را نماز اول 

وقت، زيارت اهل قبور و ياد مرگ برشمرد.

برگزاري نشست سبک زندگي اسالمي
 در مدرسه حضرت زهرا)س( احمد آباد
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اخبار مدارس
حضرت  وارث  زينب )س(  حضرت  افزود:  وی   
را  معصوم  امام  چهار  دوران  که  بود   زهرا)س( 

درک کرده بود. 
به  نشست  اين  ادامه  در  است  ذکر  به  الزم 
واقعه عاشوا  مورد  در  و شبهات طالب  سواالت 

پاسخ داده شد.

برگزاری نشست علمی در مؤسسه 
آموزش عالی حوزوی معصومیه)س( 

قم
,نشست علمی با موضوع ضرورت تحصيل در 
عالی  آموزش  مؤسسه  در  فقه  اختصاصی  دوره 

حوزوی معصومّيه)س( قم برگزار شد.
گروه  مدير  غفاری فر  حسن  حجت االسالم 
حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه  اصول  و  فقه 
به  اشاره  با  نشست  اين  در  قم  معصومّيه)س( 
اين که جمهوری اسالمی ايران نزديک به چهار 
از  نفر  ميليون  دو  حدود  و  دارد  دانشجو  ميليون 
مراکز  مسئولّيت  هستند  دختر  دانشجويان  آنان 
بسيار  دين  تبليغ  زمينه  در  را  خواهران  حوزوی 

مهم ارزيابی کرد.
فقه  علميه  حوزه های  در  را  فهمی  درست  وی 
دانست و ضرورت فراگيری فقه را در دو بعد تفقه 

در دين و تعبد در دين عنوان کرد.
عالی  آموزش  مؤسسه  اصول  و  فقه  گروه  مدير 
که  اين  به  اشاره  با  قم  معصومّيه)س(  حوزوی 
دين  از  دفاع  برای  حوزوی  رشته های  همه 
ارزش دارند خطاب به طالب گفت: در هر رشته 
کنار  را  فقه  يادگيری  شديد  وارد  که  تخصصی 

نگذاريد.

برگزاری نشست خانواده موفق 
در مدرسه فاطمیه)س( یاسوج 

علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
ويژه  موفق  خانواده  نشست  ياسوج  فاطميه )س( 

طالب متاهل برگزار شد.
حجت االسالم هراتيان کارشناس امور خانواده در 
اشاره  به ويژگی های خانواده موفق  اين نشست 
کرد و خاطر نشان ساخت: خانواده از ارکان عمده 
و نهادهای اصلی هر جامعه و يکی از طبيعی ترين 
عاطفی،  نيازهای  می تواند  که  است  گروه هايی 
تکاملی و نيز نيازهای معنوی انسان ها را برطرف 

کند.
و  انسانی  عواطف  بروز  مبدا  خانواده  افزود:  وی 
کانون صميمانه ترين روابط و تعامالت بين فردی 

در جامعه است.
و  عفو  اهل  بايد  موفق  خانواده  داد:  ادامه  وی 
گذشت، عشق ورزيدن، محبت کردن به همديگر 
و به خصوص فرزندان باشد و با رعايت اين گونه 
موارد است که خانواده به رشد می رسد و باعث 

سالمت و بالندگی جامعه نيز خواهد شد.

و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با 
معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت 
با  آشنایی  نشست  تهران  فاطمه )س( 

کتب مرجع برگزار شد.
تعريف  با  نشست  اين  در  حوزه  استاد  موسوی 
به  ارزش علمی مقاالت  اول گفت :  منابع دست 
ويژه پايان نامه ها در گرو استفاده هرچه بيشتر از 

کتب و منابع علمی دست اول است.
وی با ذکر اين نکته که يک طلبه محقق بايد با 
توجه به موضوع پژوهش خود به منابع خاص و 
دست اول همان رشته مراجعه کند افزود : خوب 
است که در تحقيقات اصولی به کتاب لغوی اين 
رشته همانند مصباح المنير و در تحقيقات فقهی 
يا  و  الشيعه  وسايل  مانند  اولی  دست  منابع  به 

مکاسب شيخ انصاری مراجعه کنيد.
وی از کتاب های نور الثقلين ، مجمع البيان و تفسير 
منابع  عنوان  به  آملی  جوادی  آيت اهلل  موضوعی 
افزود:  و  برد  نام  تفسيری  تحقيقی  اول  دست 
طالب بايد خود را عادت دهند که در تحقيقات از 
کتب و منابع دست  اول استفاده کنند و اين آفت 

مراجعه به ترجمه ها را کنار بگذارند.

همایش  برای  هماهنگی  نشست 
خاطره نویسی تبلیغی در مدارس علمیه 

خواهران استان البرز برگزار شد.
حوزه  مدير  بنی احمدی  ابوالفضل  حجت االسالم 
علميه خواهران استان البرز در اين نشست که در 
قالب شورای کارگروه تبليغ حوزه علميه خواهران 
توانمندی  بر  تاکيد  با  شد،  برگزار  استان  اين 
نويسندگی تصريح کرد:  در حوزه  طالب خواهر 
برتر  استعداد های  کشف  برای  تبليغ  کارگروه 
دوره های  برگزاری  جهت  الزم  بستر سازی  و 
غير حضوری طالب  و  از حضوری  اعم  آموزشی 

را برنامه ريزی و اجرا کند.
مسير  در  عالقه مند  طالب  ورود  با  افزود:  وی 
تربيت  نويسنده های خوبی  نويسندگی می توانيم 
شهر،  روزنامه های  فرهنگی  ستون های  و  کنيم 

استان و کشور را به دست بگيريم.

برگزاری نشست 

آشنایی با کتب مرجع 

در مدرسه حضرت 

فاطمه)س( تهران

برگزاری نشست 
هماهنگی همایش 

خاطره نویسی تبلیغی
 در استان البرز

مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز گفت: طالب باید به همت بلند 
تجهیز شوند و خود را با فن نویسندگی و قلم زدن بیشتر آشنا کنند.

حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی در جمع طالب مدرسه علميه نورالهدی ماهدشت با اشاره 
به مشکالت و موانع  موجود در مدارس علميه خواهران تصريح کرد: مشکالت قطعا قابل حل 

است و الزمه آن  صبوری و تالش مجموعه  مدارس علميه است. 
بسيار  استعداد  از ظرفيت و  نويسندگی  افزود: طالب حوزه های علميه خواهران در حوزه  وی 
خوبی  برخوردار هستند.وی ادامه داد: بی دين ها برای بی دين نمودن مردم، هنر بسياری خرج 
می کنند، در مقابل ما برای دين دار کردن مردم چه ميزان هنرمندانه عمل می کنيم. مدير حوزه 
علميه خواهران استان البرز با تاکيد بر افزايش تعامل ميان مديران مدارس، موسسين و هيات 
امنا خاطرنشان ساخت: ديدگاه مسئولين شهر بايد نسبت به حوزه علميه خوهران تصحيح شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز:

طالب با فن نویسندگی بیشتر آشنا شوند

هم زمان با هفته بسیج همایش زینبیه در موسسه آموزش عالی حوزوی 
فدک همدان برگزار شد.

اين  در  همدان  استان  خواهران  علميه  حوزه  مدير  فاضليان  محمد حسن  سيد  حجت االسالم 
مراسم با اشاره به آياتی از قرآن کريم تصريح کرد: خداوند همه امت اسالمی را دعوت می کند 

که ابتدا خود و سپس خانواده خود را از آتش دور نگهدارند.
وی ادامه داد: بايد ابتدا خود وخانواده را مراقبت نمود تا بتوان جامعه ای پاک و اسالمی به وجود 
آورد.سردار مجيدی جانشين فرمانده سپاه انصارالحسين ) ع( همدان در ادامه اين مراسم گفت: 
بيشترين سهمی که در پيروزی انقالب اسالمی ايفا شد توسط بسيجيان بود که در اين ميان 
سهم خواهران هم کم نظير بود. وی افزود: گروه و نهادی که خوب توانست پشتيبان واليت 

فقيه باشد و اين مسير را با کمترين انحراف طی  کند بسيج بود.

برگزاری همایش زینبیه در موسسه آموزش 
عالی حوزوی فدک همدان

نشست اعتقادی با حضور مسئولین مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( تنکابن 
و عموم بانوان این شهر برگزار شد.

حجت االسالم سيد احمد تقوی معاون گزينش شورای سياست گذاری ائمه جمه کشور در اين 
نشست طی سخنانی اظهار داشت : جهانی که در آن زندگی می کنيم دارای قوانين و مقرراتی 

است که به عنوان سنت الهی است که سنت های الهی قابل تغيير نيستند و دائمی هستند .
وی افزود: انسان ها نيز مانند ساير موجودات بايد به سوی خداوند در حرکت باشند و بدانند که 
قطب نمای اين حرکت معرفت است  و اگر معرفت ايجاد گردد، انسان به سعادت دنيا و آخرت 
خواهد رسيد.وی ادامه داد : کسب معرفت ، به قدری ارزشمند است که امام حسين )ع( يکی از 

علت های قيام خود را ايجاد معرفت در مردم عنوان کرد.
حجت االسالم تقوی با اشاره به بيانات امام صادق)ع( گفت: رمز هدايت شدن اطاعت محض 

از امام و واليت است .

برگزاري نشست اعتقادی در مدرسه فاطمه الزهرا)س( تنکابن
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نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
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